Εγναηία Οδός - Τμήμα 2.3 Δροζοτώρι - π. Άρατθος
Οριζηική Μελέηη Σήραγγας Δρίζκοσ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθεςία:

Εγλαηία Οδόο - Σκήκα 2.3 Δξνζνρώξη - π. Άξαρζνο

Φορέασ / Πελάτησ:

ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

Έναρξη ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ):

1998

Τέλοσ ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ):

2002

Υπόλοιπα Μέλη ςφμπραξησ (αν υπάρχουν):

---------

Κοινόσ Εκπρόςωποσ:

Γ. Παρηγόρης

Κόςτοσ Καταςκευήσ Έργου:

58.500.000,00 €

Αμοιβή/ Ποςοςτό ςυμμετοχή ςτην αμοιβήσ:

Αμοιβή Γεωτεχνικών: 495.950,00 €/100%, -Αμοιβή Στατικών: 763.000,00 € /100%,:

Εφαρμογή τησ Μελέτησ:

Ζχει κατασκευαστεί το έργο

Σφντομη περιγραφή του Έργου:
Η δίδπκε ζήξαγγα ηνπ Δξίζθνπ, απνηειεί κέξνο ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ ηκήκαηνο 2.3: ΔΡΟΟΥΩΡΙ - πνηακόο ΑΡΑΥΘΟ, ηεο Εγλαηίαο Οδνύ.
Σν έξγν πεξηιακβάλεη:
- ηελ θαηαζθεπή ππόγεηαο δίδπκεο ζήξαγγαο κήθνπο 4572,00κ γηα ηνλ αξηζηεξό θαη 4606,79κ γηα ηνλ δεμηό θιάδν, .(κε ηππηθή πεηαινεηδή
δηαηνκή, εκβαδνύ 105η.κ.)
- ηελ θαηαζθεπή δώδεθα ζπλδεηήξησλ δηαδξόκσλ από ηνπο νπνίνπο ηξεηο είλαη πιήξνπο δηαηνκήο γηα αλαζηξνθή νρεκάησλ.
- ηελ θαηαζθεπή δηεπξπκέλεο δηαηνκήο ζηάζκεπζεο ζε ηέζζεξεηο ζέζεηο θαηά κήθνο ηνπ ππνγείνπ έξγνπ αλά θιάδν.
- ηελ θαηαζθεπή ησλ απαηηνπκέλσλ εζνρώλ Η/Μ (ΦΕΑ,ΕΑ,Σ/Θ)
- ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηνκίσλ εηζόδνπ θαη ζηνκίσλ εμόδνπ
Η ηππηθή δηαηνκή ρξήζεο είλαη πεηαινεηδήο αλνίγκαηνο 5.00 θαη 6.00κ. θαη ειεύζεξνπ ύςνπο πεξηηππώκαηνο 4.50κ.).

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



Πξνκειέηε Πξνζσξηλήο Τπνζηήξημεο θαη κόληκεο επέλδπζεο
Οξηζηηθήο Μειέηε ηεο ζήξαγγαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε δηαζηαζηνιόγεζε ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο ππνζηήξημεο ηεο νδηθήο
ζήξαγγαο κε ππόγεηα δηάλνημε γηα 6 θαηεγνξίεο κέηξσλθύξηαο ζήξαγγαο κε ηε κέζνδν ΝΑΣΜ, ησλ αληίζηνηρσλ δηαηνκώλ ζπλδεηεξίνπ
δηαδξόκνπ πξνζσπηθνύ θαη αλαζηξνθήο νρεκάησλ θαζώο θαη ησλ εζνρώλ Η/Μ. Μειεηώληαη επίζεο ηα κέηξα επζηάζεηαο αληηζηεξίμεσλ
ησλ πιεπξηθώλ θαη κεησπηθώλ πξαλώλ ησλ ζηνκίσλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ θαζώο θαη έλα θξέαξ αεξηζκνύ ηεο ζήξαγγαο.
Γηα ηε κόληκε επέλδπζε πξαγκαηνπνηήζεθε:
α) ππνινγηζκόο κόληκεο επέλδπζεο ηεο νδηθήο ζήξαγγαο γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο βξαρόκαδαο, γηα ηνπο ζπλδεηήξηνπο
δηαδξόκνπο κεηαμύ ησλ δύν θιάδσλ θαζώο θαη γηα ηηο δηαηνκέο εζνρώλ Η/Μ, θαη ηε δηαηνκή πιαηύζκαηνο ζηαύζκεπζεο αλάγθεο.
β) ζηαηηθή κειέηε ησλ ηερληθώλ ζηα ζηόκηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θνξέα ησλ κεηαιιηθώλ πξνπιαηζίσλ ζηνκίνπ
θαη ηνλ θνξέαο ηεο κόληκεο επέλδπζεο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν Cut & Cover.

Εταιρία: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

