ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
§ Εργοδότης : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
§ Διάρκεια Μελέτης : 2003 -2005
§ Αντικείμενο μελέτης : Προμελέτη Σήραγγας 4 Σταθμών και ενός Αμαξοστασίου.

§

ΣΗΡΑΓΓΑ
5.5 ΧΛΜ.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μελετήθηκε σε επίπεδο
προμελέτης σε πρώτη φάση η
κατασκευή τριών υπέργειων
σταθμών και ενός υπόγειου με
υπέργεια κατασκευή για την
διέλευση των συρμών.
Σε δεύτερη φάση μελετήθηκε η
υπόγεια διάνοιξη σήραγγας
διπλής τροχιάς μήκους περίπου
5.500 μ. και η κατασκευή
τεσσάρων υπόγειων σταθμών ,
ενός επιστάθμου και ενός
αμαξοστασίου διανυκτέρευσης 8
συρμών με κατασκευή με την
μέθοδο εκσκαφής και
επανεπίχωσης.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Το έργο μελετήθηκε με
υπόγεια διάνοιξη, ανοικτή
εκσκαφή και στην αρχική
φάση του ακόμη και
υπέργειο.

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ
§ Εργοδότης
: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
§ Διάρκεια Μελέτης : 2004 -2006
§ Αντικείμενο μελέτης : Προμελέτη Σήραγγας και 7 Σταθμών.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΛΛΕΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ

ΣΗΡΑΓΓΑ
6 ΧΛΜ.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΛΕΩΝ
Μελετήθηκε σε επίπεδο
προμελέτης η υπόγεια διάνοιξη
σήραγγας διπλής τροχιάς
μήκους περίπου 6.400μ. και
μονής τροχιάς μήκους 1.800 μ.
και η κατασκευή 7 νέων
σταθμών οι οποίοι θα
κατασκευασθούν με την μέθοδο
εκσκαφής και επανεπίχωσης.
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:
με εκσκαφή και επανεπίχωση
δίπλα από τον υφιστάμενο
σταθμό. Η αίθουσα αποβαθρών
με υπόγεια διάνοιξη κάτω από
τον υφιστάμενο σταθμό.
-ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ,
ΓΑΛΑΤΣΙ, ΤΡΑΛΛΕΩΝ:
Η αίθουσα αποβαθρών και
συνδετήριες σήραγγες με
υπόγεια διάνοιξη. Πρόσβαση
και Η/Μ χώροι με εκσκαφή και
επανεπίχωση
-ΚΥΨΕΛΗ,ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ:
Οι σταθμοί κατασκευάζονται εξ
ολοκλήρου με εκσκαφή και
επανεπίχωση.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

Μελετήθηκαν και όλα τα
φρέατα της επέκτασης.

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΠΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ
§ Εργοδότης
: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
§ Διάρκεια Μελέτης : 2003 -2006
§ Αντικείμενο μελέτης : Προμελέτη 2 σηράγγων μονής τροχιάς και Σήραγγας διπλής τροχιάς και 6 Σταθμών
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΠΡΟΣ
ΚΗΦΗΣΙΑ
ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΠΟ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΩΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
Μελετήθηκε σε επίπεδο προμελέτης
σε πρώτη φάση η κατασκευή δύο
σηράγγων μονής τροχιάς μήκους
1521μ και 1253 μ. και διπλής
τροχιάς μήκους 7653 μ., 6 νέων
υπόγειων σταθμών και 8 φρεάτων.
Οι σταθμοί ΦΑΡΟΣ και τμήμα από
το ΜΑΡΟΥΣΙ κατασκευάζονται με τη
μέθοδο cut & cover. Οι υπόλοιπες
κατασκευές γίνονται με υπόγεια
εκσκαφή με συμβατικά μέσα εκτός
από μεγάλο τμήμα της σήραγγας
διπλής τροχιάς που κατασκευάζεται
με ΤΒΜ.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

§

ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΑΚΑ

§

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΔΕΡΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΡΟΣ

Το έργο μελετήθηκε με
υπόγεια διάνοιξη, ανοικτή
εκσκαφή και στην αρχική
φάση του ακόμη και
υπέργειο.

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
§ Εργοδότης
: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
§ Διάρκεια Μελέτης : 2004 -2007
§ Αντικείμενο μελέτης : Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Σήραγγας 6 νέων Σταθμών και 9 Φρεάτων.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΠΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΪΔΑΡΙΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μελετήθηκε σε επίπεδο προμελέτης
αρχικά και σε επίπεδο Οριστικής σε
δεύτερη φάση η κατασκευή
σήραγγας σύνδεσης του επίσταθμου
του Αιγάλεω με νέο σταθμό και
επίσταθμο στο Χαϊδάρι.
Εν συνεχεία έγινε η προμελέτη της
επέκτασης της γραμμής μέχρι και το
σταθμό της Αγ. Βαρβάρας και η
προμελέτη του τμήματος Αγ.
Βαρβάρα – Πειραιάς.
Ακολούθησε η Οριστική μελέτη στο
τμήμα Χαϊδάρι –Αγ Βαρβάρα και
ολοκληρώνεται η Οριστική μελέτη
στο τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Πειραιάς.
Η συνολική επέκταση έχει μήκος
7.700μ. και περιλαμβάνει τους
σταθμούς ΧΑΪΔΑΡΙ, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ,
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΝΙΚΑΙΑ,
ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ όλους
υπόγειους καθώς και 9ΣΗΡΑΓΓΑ
φρέατα.
5.5 ΧΛΜ.
Η μελέτη προβλέπει υπόγεια
εκσκαφή σήραγγας, 3 σταθμούς cut
& cover, 2 με τμήμα τους σε υπόγεια
εκσκαφή και 1 με cover & cut.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μελετήθηκαν και όλα τα
φρέατα της επέκτασης.

