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Προς Μ.Μ.Ε. ΑΦΑΪΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δηνηθνχζα Επηηξνπή ηνπ Ννκαξρηαθνχ Σκήκαηνο Ε.Ε.Σ.Ε.Μ. Αραΐαο θαη ε ρνιή Σερλνινγηθψλ
Εθαξκνγψλ ηνπ Σ.Ε.Ι. Δπηηθήο Ειιάδαο δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε αληηθείκελν ηε κειέηε,
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο γέθπξαο Σζαθψλαο (λένο απηνθηλεηφδξνκνο Κνξίλζνπ - Σξίπνιεο Καιακάηαο, φξηα λνκψλ Αξθαδίαο θαη Μεζζελίαο), κία ηνμσηή, θξεκαζηή γέθπξα, ζεκαληηθφ
επίηεπγκα ησλ κεραληθψλ, ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ηνμσηψλ γεθπξψλ
παγθνζκίσο θαη έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Η
εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 22 Μαξηίνπ 2017 θαη ψξα 12:00 ζην πλεδξηαθφ
Κέληξν ηνπ Σ.Ε.Ι. Δπηηθήο Ειιάδαο.
Η ζπκκεηνρή ζηελ εκεξίδα είλαη ειεχζεξε ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο (θνηηεηέο,
εθπαηδεπηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ), ζηνπο κεραληθνχο θαη ηερληθνχο ηεο πφιεο, θαζψο θαη ζην
επξχηεξν θνηλφ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζέκα.
Η γέθπξα Σζαθψλαο απνηειεί κέξνο ηνπ δεκνζίνπ έξγνπ «Εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο
πξνβιεκαηηθψλ ηκεκάησλ ηεο Ε.Ο. Σξίπνιεο – Καιακάηαο ζην ηκήκα Παξαδείζηα – Σζαθψλα»
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ € 135.000.000. Κχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ην Ειιεληθφ Δεκφζην
(Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ).
Είλαη ηνμσηή κεηαιιηθή γέθπξα κε αλεξηεκέλν ζχκκηθην θαηάζηξσκα κήθνπο 260m,
ζπλδπαδφκελν κε έλα θνξέα πξφζβαζεο απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα πξνο ηελ πιεπξά ηεο
Σξίπνιεο κήθνπο 130 m. Έηζη ε γέθπξα έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 390 m, κέγηζην ειεχζεξν άλνηγκα
300 m, είλαη ε 2ε κεγαιχηεξε ζηελ Ειιάδα απφ πιεπξάο αλνίγκαηνο (κεηά ηε γέθπξα Ρίνπ –
Αληηξξίνπ) θαη ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιπηέξσλ ηνμσηψλ γεθπξψλ παγθνζκίσο.
Ο ξφινο ηεο είλαη λα γεθπξψζεη κηα ηεξάζηηα θαηνιηζζαίλνπζα πεξηνρή, ε νπνία ελεξγνπνηήζεθε
ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003 πξνθαιψληαο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ δξφκνπ, αθνχ ζεκεηψζεθε κηα
πξσηνθαλήο κεηαθίλεζε εδαθηθψλ καδψλ ε νπνία ππνινγίζζεθε ζηα 6.000.000 m3.
Αλάδνρνο έξγνπ: ΣΕΡΝΑ Α.Ε.
Πξνυπνινγηζκφο γέθπξαο: 23.000.000 €.
Σειηθή πξαγκαηηθή δαπάλε: 31.000.000 €.
πλνιηθφο ρξφλνο θαηαζθεπήο: 50 κήλεο.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ρξεζηκνπνηήζεθαλ 22500 m3 ζθπξνδέκαηνο, 3290 ton ζηδεξνχ νπιηζκνχ θαη
ράιπβα πξνέληαζεο θαη 3720 ton ράιπβα ηφμσλ θαηαζηξψκαηνο θαη αλαξηήξσλ.
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ απαζρνιήζεθαλ ζπλνιηθά πάλσ απφ 600 άλζξσπνη (κειεηεηέο,
ζχκβνπινη, επηβιέπνληεο κεραληθνί, ειεγθηέο θαη επηζεσξεηέο ηξίησλ θνξέσλ, κεραληθνί
θαηαζθεπήο, ππεξγνιάβνη, εξγνδεγνί, ρεηξηζηέο, ηερλίηεο, εξγάηεο), νη νπνίνη ζηε κεγάιε ηνπο
πιεηνςεθία ήηαλ Έιιελεο πνιίηεο.

