
Έργο οδοποιίας - Ορύγµατα

Οδικός Άξονας Καλλονής – Σιγρίου, Γεωτεχνική

Αξιολόγηση και Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη

Ορυγµάτων
Νήσος Λέσβος, Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα

Έργο

Γεωτεχνική Αξιολόγηση και Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη

Ορυγµάτων του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου, Χ.Θ. 23+000 ÷

Χ.Θ. 27+000, του έργου Κατασκευή – Αναβάθµιση Οδικού Άξονα

Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου

Προϋπολογισµός Έργου

Κόστος κατασκευής συνολικού έργου: € 44 εκατ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2019

Κατασκευή (εκτίµηση): 2020

Περιγραφή Έργου

Έργο οδοποιίας µήκους 4χλµ. περίπου, µε ορύγµατα ύψους έως 20µ.

οπλισµένα είτε µε κάνναβο παθητικών αγκυρίων είτε µε

συρµατοκιβώτια

Γεωλογία

Ελουβιακές αποθέσεις, Αλλουβιακές αποθέσεις, Βραχώδεις

σχηµατισµοί των ανώτερων µελών της ανώτερης µονάδας λαβών

Περιγραφή Εργασιών

– Ανασκόπηση διαθέσιµων στοιχείων του έργου

– Τεχνική αξιολόγηση των συνθηκών ευστάθειας των ορυγµάτων

λαµβάνοντας υπόψη τις συµβατικές προβλέψεις του έργου, το

σχεδιασµό του έργου και τις αποκαλυφθείσες τεχνικό-

γεωλογικές συνθήκες της περιοχής

– Εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας και των επιπτώσεων

ενδεχόµενης αστοχίας στη λειτουργικότητα της επαρχιακής οδού,

ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τον τύπο και την έκταση των

σχεδιαζόµενων διορθωτικών επεµβάσεων

– Αναλύσεις βραχοπτώσεων και ευστάθειας πρανών

– Σχεδιασµός διορθωτικών επεµβάσεων

– Προµετρήσεις Υλικών και Εργασιών

– Προϋπολογισµός Υλικών και Εργασιών

Πελάτης

ΚΞ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ



Έργο οδοποιίας - Επιχώµατα

Οδικός Άξονας Καλλονής – Σιγρίου, Μελέτη Εφαρµογής

Επιχωµάτων
Νήσος Λέσβος, Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα 

Έργο

Μελέτη εφαρµογής επιχωµάτων του οδικού άξονα Καλλονής –

Σιγρίου, Χ.Θ. 41+500 ÷ Χ.Θ. 46+654,32, του έργου Κατασκευή –

Αναβάθµιση Οδικού Άξονα Καλλονής – Σιγρίου

Προϋπολογισµός Έργου

Κόστος κατασκευής συνολικού έργου: € 44 εκατ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2019

Κατασκευή (εκτίµηση): 2020

Περιγραφή Έργου

Έργο οδοποιίας µήκους 5,1χλµ. περίπου, µε επιχώµατα πλάτους έως

40µ. και µέγιστου ύψους 8µ.

Τα επιχώµατα θα κατασκευαστούν µε εδαφικό υλικό Ε1 κατά ΕΛΟΤ

(ή Α1 ή Α3 κατά AASHTO)

Στην τυπική διατοµή των επιχωµάτων θα κατασκευαστεί

αποστραγγιστική – εξυγιαντική στρώση µε γεωυφάσµατα

στραγγιστηρίου και διαχωρισµού, Στα πρανή του επιχώµατος θα

τοποθετηθεί φυτική γη στην οποία θα γίνει φύτευση µε υδροσπορά

Γεωλογία

Ελουβιακές αποθέσεις, Αλλουβιακές αποθέσεις, Βραχώδεις

σχηµατισµοί των ανώτερων µελών της ανώτερης µονάδας λαβών

Περιγραφή Εργασιών

– Εξειδίκευση των συµβατικών προβλέψεων και συµπλήρωσή

τους για τα επιχώµατα της χάραξης τµήµατος του έργου

– Σύνταξη τυπικών διατοµών εφαρµογής και κατασκευαστικών

σχεδίων, εξειδικεύοντας τις προβλέψεις τις µελέτης και

συµπληρώνοντας τις σχετικές ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά

την επισκόπηση των µελετών

– Επισκόπηση γεωλογικής µελέτης καθώς και των γεωτεχνικών

ερευνών και αξιολογήσεων

– Αυτοψία στο έργο κατά την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής

των επιχωµάτων

– Προµέτρηση υλικών και εργασιών

– Προϋπολογισµός υλικών και εργασιών

Πελάτης

ΚΞ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ


