
Έργο Μετρό

Προµελέτη Εφικτότητας για την κατασκευή του Σταθµού

Μετρό «Γεωπονικό Πανεπιστήµιο»
Αθήνα, Ελλάδα

Έργο

Προµελέτη Εφικτότητας για την κατασκευή του Σταθµού Μετρό «Γεωπονικό Πανεπιστήµιο» στην υφιστάµενη Γραµµή 3 (Αγία

Μαρίνα – ∆ουκίσσης Πλακεντίας) του Μετρό Αθήνας, που θα χωροθετηθεί εντός του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Προϋπολογισµός Κατασκευής

Εκτιµώµενο κόστος κατασκευής: περίπου € 85 εκατ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2019

Κατασκευή (εκτίµηση): 2022 - 2025

Περιγραφή Έργου

Το προτεινόµενο έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατασκευές:

� Σταθµός Μετρό «Γεωπονικό Πανεπιστήµιο» που περιλαµβάνει:

o Το κεντρικό όρυγµα του σταθµού, πέντε (5) επιπέδων

o Σήραγγες ΝΑΤΜ Αποβάθρας εκατέρωθεν του κεντρικού ορύγµατος

o Σήραγγα ΝΑΤΜ Πρόσβασης

o Ορύγµατα προσβάσεων

� Ανατολική και δυτική ∆ιακλάδωση, τριών (3) επιπέδων, εκ των οποίων το ένα επίπεδο δύναται να διαµορφωθεί και

αξιοποιηθεί προς αρχαιολογική ανάδειξη ευρηµάτων της Αρχαίας Ιεράς Οδού ή/και ως Πανεπιστηµιακός Εκθεσιακός Χώρος

� Σήραγγα ΝΑΤΜ ∆ιπλής Τροχιάς για τη σύνδεση της υφιστάµενης γραµµής, µέσω των ∆ιακλαδώσεων, µε τον νέο σταθµό

Κεντρικό Όρυγµα Σταθµού

∆ιαστάσεις: 66µ. µήκος, 31µ. πλάτος

Βάθος Εκσκαφής: 29µ.

Μέτρα προσωρινής αντιστήριξης: Αλληλοτεµνόµενοι πάσσαλοι, Εκσκαφή ανοικτού ορύγµατος µε την

εφαρµογή µεταλλικών αντηρίδων και προεντεταµένων αγκυρίων

∆ιακλαδώσεις

∆ιαστάσεις: 85µ. µήκος, µεταβλητό πλάτος από 15µ. έως 27µ.

Βάθος Εκσκαφής: 24µ.

Μέτρα προσωρινής αντιστήριξης: ∆ιαφραγµατικοί τοίχοι και αλληλοτεµνόµενοι πάσσαλοι, Κατασκευή µε τη

µέθοδο επανεπίχωσης και εκσκαφής, µε την εφαρµογή µεταλλικών αντηρίδων

Σήραγγα ΝΑΤΜ Αποβάθρας

Ωφέλιµη διατοµή 140τ.µ. περίπου, 44µ. µήκος, 16µ. πλάτος, εκσκαφής, 11,5µ. ύψος εκσκαφής

Σήραγγα ΝΑΤΜ ∆ιπλής Τροχιάς

Ωφέλιµη διατοµή 50τ.µ. περίπου, 280µ. µήκος, 9,5µ. πλάτος, εκσκαφής, 8µ. ύψος εκσκαφής

Τελική Επένδυση

Σκυρόδεµα C30/37 για τις µόνιµες κατασκευές, Οπλισµός B500c

Γεωλογία

Τεχνητές αποθέσεις, κροκαλοπαγή, Αθηναϊκός σχιστόλιθος, ανώτερη και κατώτερη ενότητα,

Περιγραφή Εργασιών

– Σχεδιασµός τεχνικής λύσης λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιορισµών που υφίστανται λόγω της

υφιστάµενης γραµµής του µετρό (π.χ. ύπαρξη κατασκευών, µείωση χρόνου διακοπής υφιστάµενης γραµµής)

– Γεωτεχνικές & στατικές προµελέτες εφικτότητας και σχέδια

– Σχεδιασµός BIM/Revit για προσδιορισµό ποσοτήτων

Πελάτης

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο


