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Σφντομη περιγραφή του Έργου: 

Τν αληηθείκελν είλαη ε ζηαηηθή πξνκειέηε γέθπξαο δύν θιάδσλ από Φ.Θ. 05+705,0 έσο Φ.Θ. 05+995,0 ηεο Εγλαηίαο Οδνύ γηα ηε δηάβαζε ηνπ 

απηνθηλεηόδξνκνπ πάλσ από ραξάδξα. Ο θάζε θιάδνο έρεη πιάηνο 13,50κ.  

Σηε ζέζε γεθύξσζεο ε Εγλαηία Οδόο ηέκλεη ηνλ άμνλα ηνπ ξέκκαηνο κε γσλία 90ν θαη εμππεξεηεί ηελ θίλεζε Άξαρζνο – Ισάλληλα. Ο αξηζηεξόο 

θιάδνο κνξθώλεηαη ιόγσ ηνπ ηνπνγξαθηθνύ αλαγιύθνπ ζε ηξία αλνίγκαηα 72,50+145,00+72,50=290,00κ. ελώ ν δεμηόο ζε ηξία αλνίγκαηα 

77,50+150,00+77,50=310,00κ. από ζσνετή προενηεηαμένο κιβεηιοειδή θορέα. Ο θνξέαο ζπλδέεηαη κνλνιηζηθά κε ηα δύν κεζόβαζξα θαη 

εδξάδεηαη ζηα αθξόβαζξα κέζσ εθεδξάλσλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ δπλαηόηεηα θύιηζεο ζηελ δηακήθε δηεύζπλζε θαη δεζκεύνπλ ηελ κεηαθίλεζε 

ζηελ εγθάξζηα δηεύζπλζε. 

Οη θνξείο αλσδνκήο είλαη θηβσηνεηδνύο δηαηνκήο κεηαβιεηνύ ύςνπο. Τν ύςνο ηνπ θηβσηίνπ είλαη 3,20κ. ζην κέζνλ ησλ αλνηγκάησλ θαη ησλ 

άθξσλ ηεο θαηαζθεπήο θαη κεηαβάιεηαη παξαβνιηθά έσο ηα 8,50κ. ζηηο ζέζεηο ησλ κεζνβάζξσλ. 

Η γέθπξα κειεηάηαη κε ηελ κέζνδν ηεο προβολοδόμηζης ζπκκεηξηθά από ηα κεζόβαζξα απηώλ (balanced cantilever construction) ζε 16 

θάζεις (ζπονδύλοσς) θαη απνθαηάζηαζε ζπλέρεηαο ζην κέζνλ. 

Τν κέγηζην ύςνο κεηαμύ ηεο εξπζξάο θαη ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο είλαη 61,3m πεξίπνπ πεξί ην κέζνλ ηεο γέθπξαο ελώ ηα αληίζηνηρα ύςε ζηα 

αθξόβαζξα ηεο γέθπξαο είλαη 2,0m θαη 9,0m θαηά ηελ θνξά ρηινκέηξεζεο. 

Ο θνξκνί ησλ κεζνβάζξσλ είλαη νξζνγσληθνί θηβσηνεηδνύο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 5,0x7,0κ. θαη ζεκειηώλνληαη ζε βαζηά θξέαηα ζεκειίσζεο. Τα 

αθξόβαζξα ηεο γέθπξαο είλαη ηνηρνεηδνύο κνξθήο θαη ζεκειηώλνληαη επηθαλεηαθά.. 

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεςιών ςτα πλαίςια τησ ςφμβαςησ: 

Οη παξερόκελεο Υπεξεζίεο θάιπςαλ ηα θάησζη πεδία: 

 Σηαηηθή Πξνκειέηε. Δηεξεύλεζε δύν ιύζεσλ 
 

 


