ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ολοκλήπωζη Μελεηών ηηρ Ν.Σ.Γ. Κανονικού Εύποςρ μεηαξύ Κοπίνθος – Πάηπαρ, ημήμα:
Χ.Θ.: 90+050 έωρ Χ.Θ. 109+500. Ππομελέηη Σήπαγγαρ Παναγοπούλαρ

Χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθεςία:

Ν..Γ. Καλνληθνύ Δύξνπο κεηαμύ Κνξίλζνπ – Πάηξαο

Φορέασ / Πελάτησ:

ΔΡΓΑ ΟΔ Α.Δ.

Έναρξη ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ):

1999

Τέλοσ ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ):

2003

Υπόλοιπα Μέλη ςφμπραξησ (αν υπάρχουν):

Σςγκοινωνιακέρ Μελέηερ: ΠΡΙΜΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Σ.Δ.
Γεωηεσνικέρ Μελέηερ: ΔΓΑΦΟΜΗΥΑΝΙΚΗ Α.Σ.Δ.
Σηαηική Μελέηη ηεσνικού εξόδος: Σ. ΣΙΚΝΙΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ.Μ.Σ.Δ.

Κοινόσ Εκπρόςωποσ:

Γ. Παρηγόρης

Κόςτοσ Καταςκευήσ Έργου:

230.500.000,00 €

Αμοιβή/ Ποςοςτό ςυμμετοχή ςτην αμοιβήσ:

Εφαρμογή τησ Μελέτησ:

Αμοιβή Γεωτεχνικών: 657.000,00 €/100%, -Αμοιβή Στατικών: 660.827,00 € /100%,:
Ζχει υποβληθεί και εγκριθεί η προκαταρκτική και η προμελέτη

Σφντομη περιγραφή του Έργου:
Η ζηδ/θε ζήξαγγα ηεο Παλαγνπνύιαο πεξηιακβάλεη:
- ηελ θαηαζθεπή ππόγεηαο δίδπκεο ζήξαγγαο κήθνπο 4402,00κ γηα ηνλ αξηζηεξό θαη 4365,00κ γηα ηνλ δεμηό πνπ ζπλδένληαη κέζσ νθηώ
ζπλδεηήξησλ δηαδξόκσλ
- ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηνκίσλ εηζόδνπ θαη ζηνκίσλ εμόδνπ
- ηελ θαηαζθεπή ησλ ηερληθώλ εηζόδνπ (κήθνπο 241,50κ γηα ηνλ αξηζηεξό θαη 161,07κ γηα ηνλ δεμηό θιάδν) θαη εμόδνπ κήθνπο 153,64κ γηα ηνλ
αξηζηεξό θαη 150,0κ γηα ηνλ δεμηό θιάδν

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



ηε θάζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο εμεηάζηεθαλ δύν ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, κία κε κνλή ζήξαγγα δύν θιάδσλ θπθινθνξίαο θαη
ζήξαγγαο δηαθπγήο πξνο ηε Ν.Δ.Ο. θαη κία δίδπκε ζήξαγγα κνλνύ θιάδνπ θπθινθνξίαο θαη ζπλδεηήξηνπο δηαδξόκνπο κεηαμύ ησλ
ζεξάγγσλ
ηε θάζε ηεο πξνκειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιόγεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ θαη πιήξεο δηαζηαζηνιόγεζε ησλ
κέηξσλ πξνζσξηλήο ππνζηήξημεο ηεο νδηθήο ζήξαγγαο κε ππόγεηα δηάλνημε γηα 6 θαηεγνξίεο κέηξσλ κε ηε κέζνδν ΝΑΣΜ. θαζώο θαη
ησλ κέηξσλ επζηάζεηαο αληηζηεξίμεσλ ησλ ηερληθώλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ.
Γηα ηε κόληκε επέλδπζε πξαγκαηνπνηήζεθε:
α) ππνινγηζκόο κόληκεο επέλδπζεο ηεο ζήξαγγαο γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο βξαρόκαδαο θαζώο θαη γηα ηνπο ζπλδεηήξηνπο
δηαδξόκνπο κεηαμύ ησλ δύν θιάδσλ
β) ζηαηηθή κειέηε ησλ ηερληθώλ ζηα ζηόκηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν Cover & Cut.

Εταιρία: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

