ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Υπολειπόμενες Μελέηες ηφν έργφν για ηην σποδομή ηης Νέας Γραμμής Τιθορέας –
Λιανοκλαδίοσ ζηο ημήμα από τλμ. 40 έφς τλμ 54 (Α.Δ. 362). Οριζηική Μελεηη Τετνικού
Α.Δ. Ε.Ο. Αθηνών –Λαμίας ζηη θέζη διαζηάσρφζης με Σ.Γ. (Φ.Θ. 41+957,72)

Χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθεςία:

Ε.Ο.Αθηνών Λαμίας

Φορέασ / Πελάτησ:

ΔΡΓΑ ΟΔ Α.Δ.

Έναρξη ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ):

2004

Τέλοσ ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ):

2006

Υπόλοιπα Μέλη ςφμπραξησ (αν υπάρχουν):

Γεφηετνικές Μελέηες: ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΗ Δ.Π.Δ.
Τοπογραθικές Μελέηες: ΑΡΓΤΡΩ ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΟΤ.
Περιβαλλονηικές Μελέηες: ΠΤΡΙΓΩΝ ΑΝΣΩΝΙΟΤ

Κοινόσ Εκπρόςωποσ:

Γ. Παρηγόρης

Κόςτοσ Καταςκευήσ Έργου:

46.930.000,00 €

Αμοιβή/ Ποςοςτό ςυμμετοχή ςτην αμοιβήσ:

380.000,00 € / 100%

Εφαρμογή τησ Μελέτησ:

Το Τεχνικό κατασκευάστηκε

Σφντομη περιγραφή του Έργου:
Πξόθεηηαη γηα γέθπξα δύν θιάδσλ ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ Δ.Ο. Αζελώλ-Λακίαο θαη δηακνξθώλεη ηελ Άλσ Γηάβαζε κε ηελ ηδεξνδξνκηθή Γξακκή
Τςειήο Σαρύηεηαο (.Γ.Τ.Σ.) ηνπ Ο..Δ., ηνλ θιάδν Δ65-Γ θαη ηελ θάζεηε νδό 1Ν.
Σν Σερληθό είλαη γέθπξα δύν αλεμάξηεησλ θιάδσλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 837,21κ θαη πεξηιακβάλεη 22 αλνίγκαηα ζε θάζε θιάδν μεθηλώληαο από ηελ
Υ.Θ. 23+107,64 έσο ηελ Υ.Θ. 23+944,85. Σα επηκέξνπο αλνίγκαηα θάζε θιάδνπ έρνπλ κήθε κεηαβιεηά από 27,21κ έσο 45,00κ. Ο θνξέαο
αλσδνκήο θάζε θιάδνπ ρσξίδεηαη κε αξκνύο δηαζηνιήο ζε έμη ηκήκαηα. Ο θνξέαο αλσδνκήο θάζε θιάδνπ ρσξίδεηαη κε αξκνύο δηαζηνιήο ζε έμη
ηκήκαηα ζηηο ζέζεηο ησλ κεζνβάζξσλ Μ4L, M8L, M9L, M14L θαη M18L γηα ηνλ αξηζηεξό θιάδν θαη Μ4R, M8R, M13R, M14R θαη M18R γηα ηνλ
δεμηό θιάδν. Σα κεηαμύ ησλ αξκώλ αλεμάξηεηα ηκήκαηα ηνπ θνξέα αλσδνκήο είλαη ζπλερή.
Η δηαηνκή ηνπ θνξέα αλσδνκήο ηνπ θάζε θιάδνπ, αθνινπζεί ηελ εγθάξζηα θιίζε ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηεο γέθπξαο θαη είλαη ζύμμικηη
αποηελούμενη από ηέζζερις μεηαλλικές κύριες δοκούς ύυοσς 1.60μ και πλάκα καηαζηρώμαηος οπλιζμένοσ ζκσροδέμαηος. Σν
ζπλνιηθό ύςνο ηνπ θνξέα αλσδνκήο είλαη 1,95κ.

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεςιών ςτα πλαίςια τησ ςφμβαςησ:

Οη παξερόκελεο Τπεξεζίεο θάιπςαλ ηα θάησζη πεδία:



ηαηηθή Πξνκειέηε ηερληθώλ Α/Γ. Γηεξεύλεζε δύν ιύζεσλ
ηαηηθή Οξηζηηθή Μειέηε ηερληθώλ Α/Γ

Εταιρία: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

