Μεταλλευτικό Έργο

Οριστικές µελέτες, Παροχή µελετητικών υπηρεσιών και
Εξειδικευµένων Υπηρεσιών Συµβούλου κατά την κατασκευή
& Ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού διαχείρισης της
τεκµηρίωσης του µεταλλευτικού έργου της Eldorado Gold στην
Ελλάδα Σύµβαση FIDIC
Βόρεια Ελλάδα
Έργο
1.Εκπόνηση οριστικών µελετών, παροχή µελετητικών υπηρεσιών,
εξειδικευµένες υπηρεσίες Συµβούλου Μελετητή και µελετητικές
υπηρεσίες επί τόπου του έργου κατά την κατασκευή: (α) της κύριας
σήραγγας Ολυµπιάδας, (β) της δευτερεύουσας σήραγγας
Ολυµπιάδας, (γ) της υδραυλικής σήραγγας εκτροπής Κοκκινόλακκα,
(δ) του ελικοειδούς κεκλιµένου Σκουριών
2.Γεωλογικές, γεωτεχνικές µελέτες και µελέτες θεµελίωσης έργων
πολιτικού µηχανικού του εργοστασίου Σκουριών / Οριστικές µελέτες
τεχνικών έργων αντιστήριξης, ανοικτών πρανών και οπλισµένων
επιχωµάτων του µεταλλευτικού έργου / Εξειδικευµένες Υπηρεσίες
Συµβούλου
Κόστος Κατασκευής
Συνολικό κόστος:

Υδραυλική σήραγγα εκτροπής Κοκκινόλακκα

περίπου € 205 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου
Σχεδιασµός:
2011 - 2015
Κατασκευή:
2012 - 2018
Περιγραφή Έργου
Κύρια σήραγγα Ολυµπιάδας
Μήκος: 8.770m, διαµήκης κλίση: 10% και διατοµή ωφέλιµου χώρου
37,2m2
∆ευτερεύουσα σήραγγα Ολυµπιάδας
Μήκος 1.043m, διαµήκης κλίση: 9% και διατοµή ωφέλιµου χώρου
22,3m2
Υδραυλική σήραγγα εκτροπής Κοκκινόλακκα
Μήκος 1.200m, διαµήκης κλίση: 6,5% και διατοµή ωφέλιµου χώρου:
9,55m2
Ελικοειδές κεκλιµένο Σκουριών
Μήκος: 5.445m, διατοµή ωφέλιµου χώρου: 37,2m2 / Μήκος φρέατος
(κατακόρυφο): 720m, διατοµή ωφέλιµου χώρου: 28m2
Γεωλογία
Αµφιβολίτες – αµβφιβολιτικοί γνεύσιοι, Βιοτιτικοί γνεύσιοι,
Πηγµατίτες, Μάρµαρα, Τεκτονικά λατυποπαγή, Ζώνες µυλονιτίωσης,
εµφανίσεις Καολίνη
Περιγραφή Εργασιών Έργο 1
• Παροχή µελετητικών υπηρεσιών κατά την κατασκευή
Γεωλογική/γεωτεχνική χαρτογράφηση υπόγειων µετώπων
εκσκαφής / Γεωτεχνική αξιολόγηση συνθηκών όρυξης των
σηράγγων µε συµβατικά µέσα (NATM)/ Αξιολόγηση γεωµηχανικής
παρακολούθησης / Τροποποίηση ή αναθεώρηση απαιτούµενων
µέτρων υποστήριξης και αποστράγγισης / Εξειδικευµένη υποστήριξη
σε ζητήµατα συµβατικών υποχρεώσεων / Αλληλεπίδραση µε τη
διοίκηση του εργοταξίου κατασκευής των σηράγγων
(κατασκευαστικές τροποποίησης πεδίου, τεχνικές αποφάσεις,
µηνιαίες αναφορές προόδου κλπ.)
• Εξειδικευµένες Υπηρεσίες Συµβούλου Μελετητή
Εκπόνηση µελετών εφαρµογής - εξειδικευµένων µελετών /
∆ιαχείριση κατασκευαστικών ζητηµάτων
• Εξειδικευµένο Λογισµικό ∆ιαχείρισης τεκµηρίωσης έργου
Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων για τη διαχείριση των
εγγράφων/τεκµηρίωσης του έργου. Λογισµικό MyDocma. My
Docma Report + Docma Pix .

∆ευτερεύουσα σήραγγα Ολυµπιάδας

Υδραυλική σήραγγα Κοκκινόλακκα & συναφείς εξωτερικές εργασίες σήραγγας

Περιγραφή Εργασιών Έργο 2)
• Γεωλογικές, γεωτεχνικές µελέτες και µελέτες
θεµελίωσης των έργων πολιτικού µηχανικού του
εργοστασίου εµπλουτισµού κοιτάσµατος Σκουριών
Μελέτη και σχεδιασµός των γεωτεχνικών ερευνών εργαστηριακών δοκιµών / Ερµηνεία και αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων των γεωτεχνικών ερευνών / Γεωλογική
χαρτογράφηση και εντοπισµός των γεωτεχνικών προφίλ /
Υδρογεωλογική αξιολόγηση / Γεωτεχνική αξιολόγηση
• Γεωτεχνικές µελέτες χωροθέτησης, θεµελίωσης του
εργοστασίου Σκουριών και προκαταρκτικές µελέτες
εκσκαφών, κατασκευαστικά σχέδια και σύνταξη
προϋπολογισµού
• Οριστικές µελέτες τεχνικών αντιστήριξης, ανοικτών
πρανών και οπλισµένων επιχωµάτων του
µεταλλευτικού έργου του εργοστασίου των Σκουριών
Εργοδότης
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

