
 

Εταιρία:   ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε. 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Μελέηη δύο ανιζόπεδων διαβάζεων ζηις ζιδηροδρομικές γραμμές ζηον Σ.Σ. Βέροιας και 

ζηον Σ.Σ. Γέθσρας Θεζζαλονίκης 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Τοποθεςία: .. Βέξνηαο θαη .. Γέθπξαο Θεζζαινλίθεο 

Φορέασ / Πελάτησ: ΟΔ Α.Δ. 

Έναρξη ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ): 09/2003 

Τέλοσ ςφμβαςησ  (μήνασ / έτοσ): 04/2007  

Υπόλοιπα Μέλη ςφμπραξησ (αν υπάρχουν): Γεωηετνικές Μελέηες: ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ  
Τοπογραθικές Μελέηες:  ΑΗΜΙΝΑ ΠΔΣΙΣΗ 
Περιβαλλονηικές Μελέηες:  ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ 

Κοινόσ Εκπρόςωποσ:  Γ. Παρηγόρης 

Κόςτοσ Καταςκευήσ Έργου: Σ.Σ. Βέροιας: 4.722.942,00 € & Σ.Σ. Γέφυρας Θεσσαλονίκης: 8.173.531,00 € 

Αμοιβή/ Ποςοςτό ςυμμετοχή ςτην αμοιβήσ: Αμοιβή Σ.Σ. Βέροιας 126.326,00 € /100%, Αμοιβή .. Γέθπξαο Θεζζαινλίθεο 297.374,00€ 

/100% 

Εφαρμογή τησ Μελέτησ: Ζχει εγκριθεί η Οριστική Στατική Μελέτη των τεχνικών των Α/Δ 

 

  

Σφντομη περιγραφή του Έργου: 

1) Α.Γ. Σ.Σ. Βέροιας: 

Πξόθεηηαη γηα ππνγεηνπνίεζε ηεο Δ.Ο. θνληά ζηνλ .. Βέξνηαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ θάζεησλ ζηελ αξηεξία νδώλ πνπ εμππεξεηνύλ ζήκεξα 
ηελ πεξηνρή κε ηε δεκηνπξγία αληζόπεδεο δηάβαζεο. πγθεθξηκέλα ε αληζόπεδε δηάβαζε ζα αλαπηπρζεί: 
    α) Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνύ 1 πνπ είλαη άλσ δηάβαζε ηεο Δ.Ο. 04 γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο παξάπιεπξεο νδνύ θπθινθνξίαο από θαη 
πξνο ην ηδεξνδξνκηθό ηαζκό 
    β) Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνύ 2 πνπ είλαη άλσ δηάβαζε ηεο Δ.Ο. 04 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ 
    γ) Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνύ 3 πνπ είλαη άλσ δηάβαζε ηεο Δ.Ο. 04 γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο παξάπιεπξεο νδνύ θπθινθνξίαο από θαη 
πξνο ηνλ .. 
    δ) Με ηελ θαηαζθεπή ηερληθώλ κνξθήο U. 
Οη θνξείο ησλ ηερληθώλ 1, 2 θαη 3 θαηαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν Cover & Cut κε ρξήζε παζζαινζηνηρηώλ Ø120 ζηα όξηα ηνπ ηερληθνύ. ην 
ηερληθό 1 ε αλσδνκή κνξθώλεηαη κε ζπκπαγή πιάθα πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο επί εθεδξάλσλ, ζην ηερληθό 2 κε πιάθα κε θελά ύςνπο 
1,60κ θαη ζην ηερληθό 3κε πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 1,30κ. 

2) Α.Γ. Σ.Σ Γέθσρας Θεζζαλονίκης: 

Η αληζόπεδε δηάβαζε βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ ηδεξνδξνκηθνύ ηαζκνύ Γέθπξαο Θεζζαινλίθεο. Η δηάβαζε πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζεί: 
    α) Με ηελ θαηαζθεπή Άλσ Γηάβαζεο ηεο Δπαξρηαθήο Οδνύ από ην «ζπζαλό» γξακκώλ ηεο ηδεξνδξνκηθήο Γξακκήο ηνπ ΟΔ. 
    β) Με ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο ησλ ξακπώλ πξόζβαζεο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο γέθπξαο. Η γέθπξα έρεη ζπλνιηθό κήθνο 
328,25κ θαη απνηειείηαη από 8 αλνίγκαηα. Σν ύςνο κεηαμύ ηεο εξπζξάο θαη ησλ θεθαιώλ ησλ ζηδεξνηξνρηώλ είλαη ζηελ δπζκελέζηεξε ζέζε 
9,74κ. Ο θνξέαο αλσδνκήο απνηειείηαη από πξνεληεηακέλεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο δνθνύο αλνίγκαηνο πεξίπνπ 18,00κ. 
 

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεςιών ςτα πλαίςια τησ ςφμβαςησ: 

 

Οη παξερόκελεο Τπεξεζίεο θάιπςαλ ηα θάησζη πεδία: 

 Πξνκειέηε ησλ ηερληθώλ ησλ Α/Γ 

 ηαηηθή Οξηζηηθή Μειέηε ησλ ηερληθώλ ησλ Α/Γ 

 

 
 


