
 

Εταιρία:   ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ Α.Ε. 

ΣΙΣΛΟ ΤΜΒΑΗ: 

ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΡΙΠΟΛΗ – ΒΤΣΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ  

ΣΜΗΜΑ: ΛΟΤΒΡΟ – ΣΡΙΠΟΣΑΜΙΑ – ΚΟΜΒΟ ΗΡΑΙΑ (ΣΜΗΜΑ Α) & 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙΟΤ  

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Σοποθεςία: Βυτίνα – Λοφβρο -Σριποταμιά – Κόμβος Ηραίας  

Φορέασ / Πελάτησ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΤΠΕΧΩΔΕ – ΓΓΔΕ – Δ/ΝΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  

Ζναρξη ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ): 2007 

Σέλοσ ςφμβαςησ  (μήνασ / έτοσ): 2011 

Τπόλοιπα Μέλη ςφμπραξησ (αν υπάρχουν): 

Τοπογραφική Μελέτη:      ΔΛΙΓΜΟ ΔΠΔ – ΠΔΣΡΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ  

Υδραυλική Μελέτη:           ΔΣΜΔ ΠΔΠΠΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ. 

Γεωτεχνική Μελέτη:          ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΑΣΔ 

Περιβαλλοντική Μελέτη:  ΚΔΥΑΓΙΑ ΔΛΔΝΗ 

Γεωλογική Μελέτη:           ΜΔΓΑΛΟΜΑΣΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

Κοινόσ Εκπρόςωποσ:  Γ. Παρηγόρης (ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ Α.Ε.) 

Κόςτοσ Καταςκευήσ Ζργου: 70.000.000 € 

Αμοιβή/Ποςοςτό ςυμμετοχήσ ςτην αμοιβή: 120.000 € / 100% 

Εφαρμογή τησ Μελέτησ: Ζχει εγκριθεί  

  
  φντομη περιγραφή του Ζργου: 

 

ην ηκήκα πνπ κειεηήζεθε, ε ράξαμε θηλείηαη ζηε βόξεηα πιεπξά ηεο θνηιάδαο ηνπ Αιθεηνύ, γεθπξώλεη ηνλ πνηακό Δξύκαλζν θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζηξέθεηαη πξνο βόξεηα - βνξεηναλαηνιηθά ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο θνηιάδαο ηνπ Λάδωλα, ζε ζεκαληηθή απόζηαζε από ηελ θνίηε ηνπ.Από  ην 

Λνύβξν κέρξη ηνλ πνηακό Δξύκαλζν ε ράξαμε θηλείηαη ζηελ θνηιάδα ηνπ Αιθεηνύ κε κηθξέο ινθώδεηο εμάξζεηο θαη ηνλ πνηακό λα είλαη ην θπξίαξρν 

κνξθνινγηθό ζηνηρείν. Από ηνλ πνηακό Δξύκαλζν κέρξη ηνλ θόκβν Σξηπνηακηάο ε ράξαμε θηλείηαη λόηηα ηωλ νηθηζκώλ Σξηπνηακηάο θαη  Καπειίηζαο. 

Αθνινύζωο ε ράξαμε αλαπηύζζεηαη θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο θνηιάδαο ηνπ Λάδωλα πνηακνύ θαη αθνινπζεί γεληθά παξάιιειε πνξεία 

κε ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ. 

Μειέηεζεθαλ επίζεο νη παξαθάηω ηζόπεδνη θόκβνη  α). Άζπξωλ πηηηώλ    β). Σξηπνηακηάο θαη    γ). Ηξαίαο. 

α. Ιζόπεδνο Κόκβνο Άζπξωλ πηηηώλ ΥΘ 17+083: πλδέεη ηνλ νκώλπκν νηθηζκό κε ηελ πθηζηάκελε Δ.Ο. Πύξγνπ – Σξηπόιεωο . 

β. Ιζόπεδνο Κόκβνο Σξηπνηακηάο ΥΘ 20+320: πλδέεη ηνπο νηθηζκνύο Σξηπνηακηάο θαη Καπειίηζαο. 

γ. Ιζόπεδνο Κόκβνο Ηξαίαο ΥΘ 25+500: Πξόθεηηαη γηα κεξηθώο αληζόπεδε δηαζηαύξωζε (ζπλδένληαη αξηεξία θαη ΚΟ7 ζε δηαθνξεηηθό επίπεδν. 

πλδέεη ηνπο νηθηζκνύο αλαηνιηθά ηνπ π. Λάδωλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο νηθηζκνύο δπηηθά, κε ηαπηόρξνλε εμαζθάιηζε πξόζβαζεο ζηελ αξηεξία. Η 

ΚΟ7 δηέξρεηαη θάηω από ηελ αξηεξία κε θάηω δηάβαζε, θαηόπηλ νδεύεη ζρεδόλ παξάιιεια ηεο αξηεξίαο θαη ηέινο πξνζαξκόδεηαη ζηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε πξν ηεο γέθπξαο ηνπ π. Λάδωλα. 

Σν παξάπιεπξν νδηθό δίθηπν κειεηήζεθε έηζη ώζηε αθελόο λα παξέρεη πξόζβαζε ζηηο παξόδηεο ηδηνθηεζίεο θαη αθεηέξνπ λα έρεη ηα γεωκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή γηα ηαρύηεηα κειέηεο 40ρικ./ώξα. Η πξνηεηλόκελε Οξηδνληηνγξαθία ηνπ παξάπιεπξνπ νδηθνύ 

δηθηύνπ θαζνξίδεηαη από ηελ θύξηα αξηεξία. Σν νδηθό δίθηπν ραξάρζεθε παξάιιεια θαη πιεζίνλ ηεο αξηεξίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ 

κεγάιεο απαιινηξηώζεηο. Ο θαζνξηζηηθόο ραξαθηήξαο ηωλ νδώλ απηώλ είλαη θπξίωο ε πξόζβαζε ζηηο ηδηνθηεζίεο 

Δπηιύζεθε δηαηνκή Αξηεξίαο β2ζ πιάηνπο 11,0κ ε νπνία έρεη κηα Λωξίδα θπθινθνξίαο αλά θαηεύζπλζε πιάηνπο 3,75κ θαη ΛΔΑ 1,50κ. 

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεςιών ςτα πλαίςια τησ ςφμβαςησ: 

Μειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ: 

1. Βειηίωζε επηθαηξνπνίεζε Πξνκειέηεο Οδνπνηίαο από ΥΘ 9+671 έωο 16+800 

2. Βειηίωζε επηθαηξνπνίεζε Οξηζηηθήο Μειέηεο Οδνπνηίαο από ΥΘ 16+800 έωο 25+674 

3. Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο από ΥΘ 9+671 έωο 25+674 

4. Οξηζηηθή Μειέηε 3 Ιζόπεδωλ Κόκβωλ  

5. Οξηζηηθή Μειέηε Παξάπιεπξνπ Οδηθνύ δηθηύνπ  

 



 

Εταιρία:   ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ Α.Ε. 

 


