Εγναηία Οδός – Τμήμα 2.3
Δροζοτώρι Άρατθος
Προμελέηη Γέθσρας Καηούνας

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθεςία:

Εγλαηία Οδόο – Τκήκα 2.3 Δξνζνρώξη - Άξαρζνο

Φορέασ / Πελάτησ:

στον Ε65 ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑ

Έναρξη ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ):

1993

Τέλοσ ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ):

2000

Υπόλοιπα Μέλη ςφμπραξησ (αν υπάρχουν):

----------

Κοινόσ Εκπρόςωποσ:

Γ. Παρηγόρης

Κόςτοσ Καταςκευήσ Έργου:

3.294.000.000 δρχ. (9.667.000 € - ΑΤΕΟ B΄Τριμ. 1999)

Αμοιβή/ Ποςοςτό ςυμμετοχή ςτην αμοιβήσ:

39.370.357 δρχ (115.540 €) / 100%

Εφαρμογή τησ Μελέτησ:

------------

Σφντομη περιγραφή του Έργου:
Τν αληηθείκελν είλαη ε ζηαηηθή πξνκειέηε γέθπξαο δύν θιάδσλ από Φ.Θ. 05+705,0 έσο Φ.Θ. 05+995,0 ηεο Εγλαηίαο Οδνύ γηα ηε δηάβαζε ηνπ
απηνθηλεηόδξνκνπ πάλσ από ραξάδξα. Ο θάζε θιάδνο έρεη πιάηνο 13,50κ.
Σηε ζέζε γεθύξσζεο ε Εγλαηία Οδόο ηέκλεη ηνλ άμνλα ηνπ ξέκκαηνο κε γσλία 90ν θαη εμππεξεηεί ηελ θίλεζε Άξαρζνο – Ισάλληλα. Ο αξηζηεξόο
θιάδνο κνξθώλεηαη ιόγσ ηνπ ηνπνγξαθηθνύ αλαγιύθνπ ζε ηξία αλνίγκαηα 72,50+145,00+72,50=290,00κ. ελώ ν δεμηόο ζε ηξία αλνίγκαηα
77,50+150,00+77,50=310,00κ. από ζσνετή προενηεηαμένο κιβεηιοειδή θορέα. Ο θνξέαο ζπλδέεηαη κνλνιηζηθά κε ηα δύν κεζόβαζξα θαη
εδξάδεηαη ζηα αθξόβαζξα κέζσ εθεδξάλσλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ δπλαηόηεηα θύιηζεο ζηελ δηακήθε δηεύζπλζε θαη δεζκεύνπλ ηελ κεηαθίλεζε
ζηελ εγθάξζηα δηεύζπλζε.
Οη θνξείο αλσδνκήο είλαη θηβσηνεηδνύο δηαηνκήο κεηαβιεηνύ ύςνπο. Τν ύςνο ηνπ θηβσηίνπ είλαη 3,20κ. ζην κέζνλ ησλ αλνηγκάησλ θαη ησλ
άθξσλ ηεο θαηαζθεπήο θαη κεηαβάιεηαη παξαβνιηθά έσο ηα 8,50κ. ζηηο ζέζεηο ησλ κεζνβάζξσλ.
Η γέθπξα κειεηάηαη κε ηελ κέζνδν ηεο προβολοδόμηζης ζπκκεηξηθά από ηα κεζόβαζξα απηώλ (balanced cantilever construction) ζε 16
θάζεις (ζπονδύλοσς) θαη απνθαηάζηαζε ζπλέρεηαο ζην κέζνλ.
Τν κέγηζην ύςνο κεηαμύ ηεο εξπζξάο θαη ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο είλαη 61,3m πεξίπνπ πεξί ην κέζνλ ηεο γέθπξαο ελώ ηα αληίζηνηρα ύςε ζηα
αθξόβαζξα ηεο γέθπξαο είλαη 2,0m θαη 9,0m θαηά ηελ θνξά ρηινκέηξεζεο.
Ο θνξκνί ησλ κεζνβάζξσλ είλαη νξζνγσληθνί θηβσηνεηδνύο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 5,0x7,0κ. θαη ζεκειηώλνληαη ζε βαζηά θξέαηα ζεκειίσζεο. Τα
αθξόβαζξα ηεο γέθπξαο είλαη ηνηρνεηδνύο κνξθήο θαη ζεκειηώλνληαη επηθαλεηαθά..

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


Σηαηηθή Πξνκειέηε. Δηεξεύλεζε δύν ιύζεσλ

Εταιρία: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

