ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Μελέηες για ηην Καηαζκεσή Ανιζόπεδοσ Κόμβοσ Σύνδεζης Παραγλαύκιφν Αρηηριών με
ηο Νέο Λιμάνι Παηρών

Χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθεςία:

Πάτρα

Φορέασ / Πελάτησ:

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ./Γ.Γ.Γ.Δ./ΔΤΓΔ- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ - ΠΑΘΔ

Έναρξη ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ):

2007

Τέλοσ ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ):

2008 - Ζγκριση οριστικής μελέτης γεφυρών ΓΓΔΕ-ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ/ΚΑ/ΦΜ19ΠΤ00/ΜΕ3/ 23098
/28-08-2009

Υπόλοιπα Μέλη ςφμπραξησ (αν υπάρχουν):

Σσγκοινφνιακές Μελέηες: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
Μελέηη Η/Μ Εγκαηαζηάζεφν: ΑΡΜΔΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
Τοπογραθικές και Υδρασλικές Μελέηες: ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.
Γεφηετνικές Μελέηες: ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ Α.Σ.Δ.

Κοινόσ Εκπρόςωποσ:

Γ. Παρηγόρης

Κόςτοσ Καταςκευήσ Έργου:

21.558.131,00 €

Αμοιβή/ Ποςοςτό ςυμμετοχή ςτην αμοιβήσ:

859.304 € / 100%

Εφαρμογή τησ Μελέτησ:

Ζχει εγκριθεί η οριστική μελέτη του έργου

Σφντομη περιγραφή του Έργου:
Πξνκειέηεο θαη Οξηζηηθέο Μειέηεο ησλ ηερληθώλ ηνπ Α/Κ ύλδεζεο Παξαγιαύθησλ Αξηεξηώλ κε ην Νέν Ληκάλη Παηξώλ (17 ηερληθά).
Σν Έξγν απνηειείηαη από ηα παξαθάησ ηερληθά Γεθπξώλ:
-Γέθπξεο Γεμηάο Παξαγιαύθηαο Αξηεξίαο ζπλνιηθνύ κήθνπο 569,26m απνηεινύκελεο από 5 γέθπξεο κήθνπο από 57.5m έσο 202.08m
-Γέθπξεο Αξηζηεξήο Παξαγιαύθηαο Αξηεξίαο ζπλνιηθνύ κήθνπο 540,81m απνηεινύκελεο από 5 γέθπξεο κήθνπο από 20m έσο 114.76m
-Γέθπξεο Κιάδνπ Α ζπλνιηθνύ κήθνπο140.28m απνηεινύκελεο από 3 γέθπξεο κήθνπο από 17.78m έσο 79.57m
-Γέθπξα Κιάδνπ Β: 1 γέθπξα κήθνπο 148.35m
-Γέθπξα Κιάδνπ Γ: 1 γέθπξα κήθνπο 76.29m
-Γέθπξεο Κιάδνπ Γ ζπλνιηθνύ κήθνπο 178,87m απνηεινύκελεο από 2 γέθπξεο κήθνπο 92.39m θαη 86.48m
-Δπέθηαζε πθηζηάκελνπ ηερληθνύ κήθνπο 33.66m
Όιεο νη γέθπξεο ζρεδηάζηεθαλ κε δηαηνκή μονοκύυελοσ ή δικύυελοσ κιβφηίοσ (ζηηο πξνζαξκνγέο ησλ θιάδσλ κε ηελ αξηεξία) από οπλιζμένο
ή προενηεηαμένο ζκσρόδεμα. Οη ζπλερείο θηβσηηνεηδείο θνξείο κειεηήζεθαλ ζε θάζεηο, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαζθεπή ησλ. Δπηζεκαίλεηαη
όηη ν ζρεδηαζκόο ηνπ Α/Κ παξνπζίαδε ηδηαηηεξόηεηεο ηόζν ιόγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζε νηθηζηηθή πεξηνρή, όζν θαη ιόγσ πθηζηάκελσλ εκπνδίσλ
(πθηζηάκελεο νδνί, πνηακόο Γιαύθνο, πθηζηάκελε θαη κειινληηθή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πςειώλ ηαρπηήησλ .Γ.Τ.Σ.). Οη αξηεξίεο αλαπηύζζνληαη
ζε νξηδνληηνγξαθηθή θακπύιε αθηίλαο πεξίπνπ R=240m R=160m αξηζηεξή αξηεξίαR=230m Οξηδνληηνγξαθηθά ε ράξαμε ζηελ πεξηνρή ηεο Γέθπξαο
ηεο Γεμηάο Παξαγιαύθηαο Αξηεξίαο μεθηλά κε επζπγξακκία, αθνινπζεί αξηζηεξή ζηξνθή κε αθηίλα, αξρηθά R=240m θαη ηέινο κε R=165m.ηελ
Αξηζηεξή Παξαγιαύθηα Αξηεξία ε ράξαμε μεθηλά κε επζπγξακκία, αθνινπζεί αξηζηεξή ζηξνθή αθηίλαο, R=230m θαη ηειεηώλεη κε επζπγξακκία ζηελ
ζύλδεζε κε ηελ Παξαγιαύθηα Οδό. Οη Κιάδνη Α, Β, Γ νξηδνληηνγξαθηθά θηλνύληαη ζε θακπύιε αθηίλαο, R=50m θαη ν Κιάδνο Γ ζε θακπύιε αθηίλαο,
R=80m. Οη κειέηεο ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λέσλ θαλνληζκώλ DIN – Fachberichte.

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεςιών ςτα πλαίςια τησ ςφμβαςησ:
Οη παξερόκελεο Τπεξεζίεο θάιπςαλ ηα θάησζη πεδία:




ηαηηθή Πξνκειέηε ηερληθώλ Α/Κ
Οξηζηηθή ηαηηθή Μειέηε ηερληθώλ Α/Κ
ύληαμε ΑΤ-ΦΑΤ &Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ.

Εταιρία: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

