
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χώρα:
Τοποθεσία:
Φορέας / Πελάτης:
Έναρξη σύμβασης (μήνας / έτος):
Τέλος σύμβασης  (μήνας / έτος):

Υπόλοιπα Μέλη σύμπραξης (αν υπάρχουν):

Κοινός Εκπρόσωπος: 
Κόστος Κατασκευής Έργου:
Αμοιβή/ 

Εφαρμογή της Μελέτης:

Σύντομη περιγραφή του Έργου:

Πρόκειται για τη σήραγγα της Ψηλοράχης συνολικού μήκους 6675,0μ και τη σήραγγα διαφυγής της μήκους 6675,0μ, που συνδέονται με
μέσω δεκατριών συνδετήριων διαδρόμων. Στα στόμια εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται τεχνικά Cut & Cover μήκους περίπου 20μ
μεγάλου μήκους της σήραγγας εξετάσθηκε με οικονομοτεχνικά κριτήρια και η δυνατότητα εκσκαφής με μηχάνημα τύπου TBM. 

Μελετήθηκαν επίσης τα ακόλουθα τεχνικά:
-Τεχνικό CC5 , τύπου Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 20
-Τεχνικό CC6, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 168m και ακτίνας 4,15m.
-Τεχνικό CC7, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 245m και ακτίνας 4,15m.
-Τεχνικό CC6α,  το οποίο προέκυψε μ
Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 238m από την Χ.Θ. 29+811,00 έως την Χ.Θ.30+049,00, χωρίς τα 
εισόδου
Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της σύμβασης:

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ

H=200.00m

ΣΗΡΑΓΓΑ
ΨΗΛΟΡΑΧΗΣ

L = 7021 m

Σ6

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000

Ερυθρά
Σήραγγα(Οριστική Μελέτη Δεκέμβριος '07)

(Προτεινόμενη Παραλλαγή Μάρτιος '08)Σήραγγα
Ερυθρά

L = 6675 m

(ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '07)

(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ '08)
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ

ÔÅËÏ Ó  ÁÑÉÓÔÅÑÏ Õ  ÐÁÑÁÐËÅÕÑÏ Õ  Í ï 10

× .È .: 0+567 .23

 

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Χώρα: 
Τοποθεσία: 
Φορέας / Πελάτης:
Έναρξη σύμβασης (μήνας / έτος):
Τέλος σύμβασης  (μήνας / έτος):

Υπόλοιπα Μέλη σύμπραξης (αν υπάρχουν):

Κοινός Εκπρόσωπος: 
Κόστος Κατασκευής Έργου:
Αμοιβή/ Ποσοστό σ

Εφαρμογή της Μελέτης:

Σύντομη περιγραφή του Έργου:

Πρόκειται για τη σήραγγα της Ψηλοράχης συνολικού μήκους 6675,0μ και τη σήραγγα διαφυγής της μήκους 6675,0μ, που συνδέονται με
μέσω δεκατριών συνδετήριων διαδρόμων. Στα στόμια εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται τεχνικά Cut & Cover μήκους περίπου 20μ
μεγάλου μήκους της σήραγγας εξετάσθηκε με οικονομοτεχνικά κριτήρια και η δυνατότητα εκσκαφής με μηχάνημα τύπου TBM. 

Μελετήθηκαν επίσης τα ακόλουθα τεχνικά:
Τεχνικό CC5 , τύπου Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 20
Τεχνικό CC6, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 168m και ακτίνας 4,15m.
Τεχνικό CC7, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 245m και ακτίνας 4,15m.
Τεχνικό CC6α,  το οποίο προέκυψε μ

Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 238m από την Χ.Θ. 29+811,00 έως την Χ.Θ.30+049,00, χωρίς τα 
εισόδου-εξόδου που εκτείν
Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της σύμβασης:

• Προμελέτη όπου
υποστήριξης της διάνοιξης της σήραγγας για έξι κατηγορίες μέτρων αντιστήριξης (Α έως F) με τη μέθοδο ΝΑΤΜ.
Για τη μόνιμη επένδυση εκπονήθηκε η μελέτη για
    α) υπολογισμό μόνιμης επένδυσης της σήραγγας για τις διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας καθώς και για τους συνδετήριους 
διαδρόμους μεταξύ των δύο κλάδων
    β)στατική μελέτη των τεχνικών στα στόμια εισόδου και εξόδου, που κατασκευάζονται με τη μέθοδο Cut & Cover.
    γ) στατική μελέτη των τεχνικών 

WSW
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ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε. 

: 

Φορέας / Πελάτης: 
Έναρξη σύμβασης (μήνας / έτος):
Τέλος σύμβασης  (μήνας / έτος): 

Υπόλοιπα Μέλη σύμπραξης (αν υπάρχουν):

Κοινός Εκπρόσωπος:  
Κόστος Κατασκευής Έργου: 

Ποσοστό συμμετοχή στην αμοιβή

Εφαρμογή της Μελέτης: 

Σύντομη περιγραφή του Έργου: 

Πρόκειται για τη σήραγγα της Ψηλοράχης συνολικού μήκους 6675,0μ και τη σήραγγα διαφυγής της μήκους 6675,0μ, που συνδέονται με
μέσω δεκατριών συνδετήριων διαδρόμων. Στα στόμια εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται τεχνικά Cut & Cover μήκους περίπου 20μ
μεγάλου μήκους της σήραγγας εξετάσθηκε με οικονομοτεχνικά κριτήρια και η δυνατότητα εκσκαφής με μηχάνημα τύπου TBM. 

Μελετήθηκαν επίσης τα ακόλουθα τεχνικά:
Τεχνικό CC5 , τύπου Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 20
Τεχνικό CC6, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 168m και ακτίνας 4,15m.
Τεχνικό CC7, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 245m και ακτίνας 4,15m.
Τεχνικό CC6α,  το οποίο προέκυψε μ

Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 238m από την Χ.Θ. 29+811,00 έως την Χ.Θ.30+049,00, χωρίς τα 
εξόδου που εκτείνονται σε μήκος 12,50m μπρος και πίσω από το κύριο τεχνικό. Το ορθό άνοιγμα του τεχνικού είναι 6,80m.

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της σύμβασης:

Προμελέτη όπου πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών και υπολογισμός των μέτρων προσωρινής 
υποστήριξης της διάνοιξης της σήραγγας για έξι κατηγορίες μέτρων αντιστήριξης (Α έως F) με τη μέθοδο ΝΑΤΜ.
Για τη μόνιμη επένδυση εκπονήθηκε η μελέτη για
α) υπολογισμό μόνιμης επένδυσης της σήραγγας για τις διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας καθώς και για τους συνδετήριους 

διαδρόμους μεταξύ των δύο κλάδων
β)στατική μελέτη των τεχνικών στα στόμια εισόδου και εξόδου, που κατασκευάζονται με τη μέθοδο Cut & Cover.
) στατική μελέτη των τεχνικών 
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Έναρξη σύμβασης (μήνας / έτος): 
 

Υπόλοιπα Μέλη σύμπραξης (αν υπάρχουν): 

υμμετοχή στην αμοιβής: 

 

Πρόκειται για τη σήραγγα της Ψηλοράχης συνολικού μήκους 6675,0μ και τη σήραγγα διαφυγής της μήκους 6675,0μ, που συνδέονται με
μέσω δεκατριών συνδετήριων διαδρόμων. Στα στόμια εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται τεχνικά Cut & Cover μήκους περίπου 20μ
μεγάλου μήκους της σήραγγας εξετάσθηκε με οικονομοτεχνικά κριτήρια και η δυνατότητα εκσκαφής με μηχάνημα τύπου TBM. 

Μελετήθηκαν επίσης τα ακόλουθα τεχνικά: 
Τεχνικό CC5 , τύπου Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 20
Τεχνικό CC6, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 168m και ακτίνας 4,15m.
Τεχνικό CC7, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 245m και ακτίνας 4,15m.
Τεχνικό CC6α,  το οποίο προέκυψε μετά την αναγκαία μηκοτομική τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή του τεχνικού της Σήραγγας, τύπου 

Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 238m από την Χ.Θ. 29+811,00 έως την Χ.Θ.30+049,00, χωρίς τα 
ονται σε μήκος 12,50m μπρος και πίσω από το κύριο τεχνικό. Το ορθό άνοιγμα του τεχνικού είναι 6,80m.

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της σύμβασης:

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών και υπολογισμός των μέτρων προσωρινής 
υποστήριξης της διάνοιξης της σήραγγας για έξι κατηγορίες μέτρων αντιστήριξης (Α έως F) με τη μέθοδο ΝΑΤΜ.
Για τη μόνιμη επένδυση εκπονήθηκε η μελέτη για
α) υπολογισμό μόνιμης επένδυσης της σήραγγας για τις διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας καθώς και για τους συνδετήριους 

διαδρόμους μεταξύ των δύο κλάδων 
β)στατική μελέτη των τεχνικών στα στόμια εισόδου και εξόδου, που κατασκευάζονται με τη μέθοδο Cut & Cover.
) στατική μελέτη των τεχνικών cover
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Μελέτη Χάραξης για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκα 
Ηγουμενίτσα, Τμήμα Ιωάννινα 

ΕΛΛΑΔΑ 
Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα

Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε. 

2007 
2010 

Γεωτεχνικές Μελέτες:

Η/Μ Μελέτες:

Γ. Παρηγόρης
307.810.755,00 

Αμοιβή (21): Σήραγγα Σ6 & Σήραγγα Διαφυγής:
Σήραγγα Διαφυγής:

Έχει υποβληθεί και εγκριθεί η προκαταρκτική και η προμελέτη

Πρόκειται για τη σήραγγα της Ψηλοράχης συνολικού μήκους 6675,0μ και τη σήραγγα διαφυγής της μήκους 6675,0μ, που συνδέονται με
μέσω δεκατριών συνδετήριων διαδρόμων. Στα στόμια εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται τεχνικά Cut & Cover μήκους περίπου 20μ
μεγάλου μήκους της σήραγγας εξετάσθηκε με οικονομοτεχνικά κριτήρια και η δυνατότητα εκσκαφής με μηχάνημα τύπου TBM. 

Τεχνικό CC5 , τύπου Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 20
Τεχνικό CC6, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 168m και ακτίνας 4,15m.
Τεχνικό CC7, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 245m και ακτίνας 4,15m.

ετά την αναγκαία μηκοτομική τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή του τεχνικού της Σήραγγας, τύπου 
Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 238m από την Χ.Θ. 29+811,00 έως την Χ.Θ.30+049,00, χωρίς τα 

ονται σε μήκος 12,50m μπρος και πίσω από το κύριο τεχνικό. Το ορθό άνοιγμα του τεχνικού είναι 6,80m.
Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της σύμβασης:

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών και υπολογισμός των μέτρων προσωρινής 
υποστήριξης της διάνοιξης της σήραγγας για έξι κατηγορίες μέτρων αντιστήριξης (Α έως F) με τη μέθοδο ΝΑΤΜ.
Για τη μόνιμη επένδυση εκπονήθηκε η μελέτη για τη μέθοδο ΝΑΤΜ με: 
α) υπολογισμό μόνιμης επένδυσης της σήραγγας για τις διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας καθώς και για τους συνδετήριους 

β)στατική μελέτη των τεχνικών στα στόμια εισόδου και εξόδου, που κατασκευάζονται με τη μέθοδο Cut & Cover.
cover&cut 

Μελέτη Χάραξης για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκα 
Ηγουμενίτσα, Τμήμα Ιωάννινα 

Ηγουμενίτσα 
 (Α.Δ. 1116) 

Γεωτεχνικές Μελέτες: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
IC CONSULENTEN

Η/Μ Μελέτες: Π. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ 

Γ. Παρηγόρης 
307.810.755,00 € 

Σήραγγα Σ6 & Σήραγγα Διαφυγής:
Σήραγγα Διαφυγής: 601.132,00 

Έχει υποβληθεί και εγκριθεί η προκαταρκτική και η προμελέτη

Πρόκειται για τη σήραγγα της Ψηλοράχης συνολικού μήκους 6675,0μ και τη σήραγγα διαφυγής της μήκους 6675,0μ, που συνδέονται με
μέσω δεκατριών συνδετήριων διαδρόμων. Στα στόμια εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται τεχνικά Cut & Cover μήκους περίπου 20μ
μεγάλου μήκους της σήραγγας εξετάσθηκε με οικονομοτεχνικά κριτήρια και η δυνατότητα εκσκαφής με μηχάνημα τύπου TBM. 

Τεχνικό CC5 , τύπου Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 20
Τεχνικό CC6, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 168m και ακτίνας 4,15m.
Τεχνικό CC7, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 245m και ακτίνας 4,15m.

ετά την αναγκαία μηκοτομική τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή του τεχνικού της Σήραγγας, τύπου 
Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 238m από την Χ.Θ. 29+811,00 έως την Χ.Θ.30+049,00, χωρίς τα 

ονται σε μήκος 12,50m μπρος και πίσω από το κύριο τεχνικό. Το ορθό άνοιγμα του τεχνικού είναι 6,80m.
Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της σύμβασης: 

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών και υπολογισμός των μέτρων προσωρινής 
υποστήριξης της διάνοιξης της σήραγγας για έξι κατηγορίες μέτρων αντιστήριξης (Α έως F) με τη μέθοδο ΝΑΤΜ.

τη μέθοδο ΝΑΤΜ με: 
α) υπολογισμό μόνιμης επένδυσης της σήραγγας για τις διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας καθώς και για τους συνδετήριους 

β)στατική μελέτη των τεχνικών στα στόμια εισόδου και εξόδου, που κατασκευάζονται με τη μέθοδο Cut & Cover.

Μελέτη Χάραξης για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκα 
Ηγουμενίτσα, Τμήμα Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα από Χ.Θ. 16+300 έως 43+200 (Β΄ ΦΑΣΗ) 

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
CONSULENTEN 

Π. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ –

Σήραγγα Σ6 & Σήραγγα Διαφυγής:
601.132,00 € /100%, :Αμοιβή (21)+(8) 

Έχει υποβληθεί και εγκριθεί η προκαταρκτική και η προμελέτη

Πρόκειται για τη σήραγγα της Ψηλοράχης συνολικού μήκους 6675,0μ και τη σήραγγα διαφυγής της μήκους 6675,0μ, που συνδέονται με
μέσω δεκατριών συνδετήριων διαδρόμων. Στα στόμια εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται τεχνικά Cut & Cover μήκους περίπου 20μ
μεγάλου μήκους της σήραγγας εξετάσθηκε με οικονομοτεχνικά κριτήρια και η δυνατότητα εκσκαφής με μηχάνημα τύπου TBM. 

Τεχνικό CC5 , τύπου Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 205m και ορθού ανοίγματος 6,80m.
Τεχνικό CC6, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 168m και ακτίνας 4,15m.
Τεχνικό CC7, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 245m και ακτίνας 4,15m.

ετά την αναγκαία μηκοτομική τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή του τεχνικού της Σήραγγας, τύπου 
Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 238m από την Χ.Θ. 29+811,00 έως την Χ.Θ.30+049,00, χωρίς τα 

ονται σε μήκος 12,50m μπρος και πίσω από το κύριο τεχνικό. Το ορθό άνοιγμα του τεχνικού είναι 6,80m.

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών και υπολογισμός των μέτρων προσωρινής 
υποστήριξης της διάνοιξης της σήραγγας για έξι κατηγορίες μέτρων αντιστήριξης (Α έως F) με τη μέθοδο ΝΑΤΜ.

τη μέθοδο ΝΑΤΜ με:  
α) υπολογισμό μόνιμης επένδυσης της σήραγγας για τις διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας καθώς και για τους συνδετήριους 

β)στατική μελέτη των τεχνικών στα στόμια εισόδου και εξόδου, που κατασκευάζονται με τη μέθοδο Cut & Cover.

Μελέτη Χάραξης για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκα 
Ηγουμενίτσα από Χ.Θ. 16+300 έως 43+200 (Β΄ ΦΑΣΗ) 

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
 ZIVILTECHNIKER
– ΕΛΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε

Σήραγγα Σ6 & Σήραγγα Διαφυγής: 1.116.388,00 
:Αμοιβή (21)+(8) 

Έχει υποβληθεί και εγκριθεί η προκαταρκτική και η προμελέτη

Πρόκειται για τη σήραγγα της Ψηλοράχης συνολικού μήκους 6675,0μ και τη σήραγγα διαφυγής της μήκους 6675,0μ, που συνδέονται με
μέσω δεκατριών συνδετήριων διαδρόμων. Στα στόμια εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται τεχνικά Cut & Cover μήκους περίπου 20μ
μεγάλου μήκους της σήραγγας εξετάσθηκε με οικονομοτεχνικά κριτήρια και η δυνατότητα εκσκαφής με μηχάνημα τύπου TBM. 

5m και ορθού ανοίγματος 6,80m.
Τεχνικό CC6, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 168m και ακτίνας 4,15m. 
Τεχνικό CC7, τύπου Cut & Cover κλειστής πεταλοειδούς διατομής, μήκους 245m και ακτίνας 4,15m. 

ετά την αναγκαία μηκοτομική τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή του τεχνικού της Σήραγγας, τύπου 
Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 238m από την Χ.Θ. 29+811,00 έως την Χ.Θ.30+049,00, χωρίς τα 

ονται σε μήκος 12,50m μπρος και πίσω από το κύριο τεχνικό. Το ορθό άνοιγμα του τεχνικού είναι 6,80m.

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών και υπολογισμός των μέτρων προσωρινής 
υποστήριξης της διάνοιξης της σήραγγας για έξι κατηγορίες μέτρων αντιστήριξης (Α έως F) με τη μέθοδο ΝΑΤΜ.

α) υπολογισμό μόνιμης επένδυσης της σήραγγας για τις διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας καθώς και για τους συνδετήριους 

β)στατική μελέτη των τεχνικών στα στόμια εισόδου και εξόδου, που κατασκευάζονται με τη μέθοδο Cut & Cover.

Μελέτη Χάραξης για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκα 
Ηγουμενίτσα από Χ.Θ. 16+300 έως 43+200 (Β΄ ΦΑΣΗ) 

ZIVILTECHNIKER GesmbH 
ΕΛΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε

1.116.388,00 €, -Αμοιβή (8)
:Αμοιβή (21)+(8) Cut & Cover: 85.380,00 

Έχει υποβληθεί και εγκριθεί η προκαταρκτική και η προμελέτη 

Πρόκειται για τη σήραγγα της Ψηλοράχης συνολικού μήκους 6675,0μ και τη σήραγγα διαφυγής της μήκους 6675,0μ, που συνδέονται με
μέσω δεκατριών συνδετήριων διαδρόμων. Στα στόμια εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται τεχνικά Cut & Cover μήκους περίπου 20μ
μεγάλου μήκους της σήραγγας εξετάσθηκε με οικονομοτεχνικά κριτήρια και η δυνατότητα εκσκαφής με μηχάνημα τύπου TBM.  

5m και ορθού ανοίγματος 6,80m.

ετά την αναγκαία μηκοτομική τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή του τεχνικού της Σήραγγας, τύπου 
Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 238m από την Χ.Θ. 29+811,00 έως την Χ.Θ.30+049,00, χωρίς τα 

ονται σε μήκος 12,50m μπρος και πίσω από το κύριο τεχνικό. Το ορθό άνοιγμα του τεχνικού είναι 6,80m.

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών και υπολογισμός των μέτρων προσωρινής 
υποστήριξης της διάνοιξης της σήραγγας για έξι κατηγορίες μέτρων αντιστήριξης (Α έως F) με τη μέθοδο ΝΑΤΜ. 

α) υπολογισμό μόνιμης επένδυσης της σήραγγας για τις διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας καθώς και για τους συνδετήριους 

β)στατική μελέτη των τεχνικών στα στόμια εισόδου και εξόδου, που κατασκευάζονται με τη μέθοδο Cut & Cover. 

Μελέτη Χάραξης για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκα – Ιωάννινα – 
Ηγουμενίτσα από Χ.Θ. 16+300 έως 43+200 (Β΄ ΦΑΣΗ) 

ΕΛΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε 

Αμοιβή (8): Σήραγγα Σ6 & 
85.380,00 € / 10

Πρόκειται για τη σήραγγα της Ψηλοράχης συνολικού μήκους 6675,0μ και τη σήραγγα διαφυγής της μήκους 6675,0μ, που συνδέονται μεταξύ τους 
μέσω δεκατριών συνδετήριων διαδρόμων. Στα στόμια εισόδου και εξόδου διαμορφώνονται τεχνικά Cut & Cover μήκους περίπου 20μ. Λόγω του 

 

5m και ορθού ανοίγματος 6,80m. 

ετά την αναγκαία μηκοτομική τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή του τεχνικού της Σήραγγας, τύπου 
Cover & Cut , αποτελούμενο από πλάκα και πασσαλοστοιχίες, μήκους 238m από την Χ.Θ. 29+811,00 έως την Χ.Θ.30+049,00, χωρίς τα τεχνικά 

ονται σε μήκος 12,50m μπρος και πίσω από το κύριο τεχνικό. Το ορθό άνοιγμα του τεχνικού είναι 6,80m. 

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών και υπολογισμός των μέτρων προσωρινής 

α) υπολογισμό μόνιμης επένδυσης της σήραγγας για τις διάφορες κατηγορίες βραχόμαζας καθώς και για τους συνδετήριους 

 

 
Ηγουμενίτσα από Χ.Θ. 16+300 έως 43+200 (Β΄ ΦΑΣΗ)  

Σήραγγα Σ6 & 
/ 100% 

 

ταξύ τους 
Λόγω του 

ετά την αναγκαία μηκοτομική τροποποίηση της χάραξης στην περιοχή του τεχνικού της Σήραγγας, τύπου 
τεχνικά 

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών και υπολογισμός των μέτρων προσωρινής 


