
 

 

 ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΘ ΝΣΟΧΑ - ΚΑΣΑΡ (NDIA) 
 

ΚΣΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ (CARGO) 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ: 180.000.000 $ 

ΚΣΘΡΙΟ ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (HANGAR) 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ: 740.000.000 $ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ: Κ/Ξ ADCC  

ΣΤΑΤΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ: ΚΑΝΫΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ Ε.Ε., INCIDE (ΙΤΑΛΙΑ) (2007-2009) 

 

  
Εναζρια άποψθ του χϊρου καταςκευισ του αεροδρομίου τθσ Doha και θ τελικι του μορφι 

Το νζο αεροδρόμιο ςτθ Doha του Qatar ζχει εξαιρετικζσ δυνατότθτεσ χάρισ ςτο ςφγχρονο ςχεδιαςμό 
και τθ λειτουργικι αποδοτικότθτά του. Στο τελικό ςτάδιο ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων του μπορεί 
να εξυπθρετεί ετθςίωσ 50 εκατομμφρια επιβάτεσ, να διακινεί 2 εκατομμφρια εμπορευματοκιβϊτια και 
να ζχει κζςεισ ςτάκμευςθσ για 100 αεροςκάφθ. 
Οι εργαςίεσ αυτιν τθν περίοδο πλθςιάηουν ςτθν ολοκλιρωςι τουσ. Οι μεγάλθσ κλίμακασ καταςκευζσ 
ςτθν περιοχι, που καταλαμβάνει ζκταςθ ίςθ με το 1/3 τθσ πόλθσ τθσ Doha, περιελάμβαναν βελτίωςθ 
του εδάφουσ ςε ποςοςτό άνω του 40% τθσ όλθσ περιοχισ, χωματουργικά ζργα, επίςτρωςθ 
αεροδιαδρόμων και καταςκευι κτθριακϊν εγκαταςτάςεων. 

Θ ΚΑΝΫΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ εκπόνθςε τθ μελζτθ τμθμάτων του νζου διεκνοφσ αεροδρομίου τθσ Doha ςτο 
Qatar, για τα οποία ανάδοχοσ είναι θ κοινοπραξία ADCC (Aktor, Al Darwish, Cimolai, Cybarco). 

Θ Κ/Ξ ADCC καταςκεφαςε   κάποια από τα μεγαλφτερα τμιματα του ζργου που περιλαμβάνουν το 
κφριο υπόςτεγο ςυντιρθςθσ αεροςκαφϊν (Hangar), τθν αποκικθ εμπορευμάτων (Cargo), το 
υπόςτεγο αεροςκαφϊν του Εμίρθ του Qatar (Emiri Hangar) και απλά μικρότερα κτιρια. Το ςυνολικό 
κόςτοσ αυτϊν των ςυμβάςεων υπερβαίνει το ζνα διςεκατομμφριο δολάρια ΘΡΑ.  

Το γραφείο μασ ςυμμετείχε τόςο ωσ υπεργολάβοσ του γενικοφ μελετθτι Ghafari Associates LLC, όςο 
και ωσ ςφμβουλοσ τθσ ανάδοχθσ Κ/Ξ αναλαμβάνοντασ το ςχεδιαςμό όλων των καταςκευϊν από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα για τα κτιρια Hangar και Cargo. 

 

Μακζτεσ του κφριου επιβατικοφ ςτακμοφ



 

 

ΚΣΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ (CARGO) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Κτιριο Εμπορευματικοφ Στακμοφ - Εξωτερικι όψθ  

 

Ο εμπορευματικόσ ςτακμόσ (Cargo) του NDIA 
που βρίςκεται ςτθν κεντρικι περιοχι του 
αεροδρομίου ζχει ικανότθτα διακίνθςθσ 50.000 
τόνων φορτίου το χρόνο, ποςότθτα που το 
κατατάςςει μεταξφ των μεγαλφτερων εμπορευ-
ματικϊν ςτακμϊν ςτον κόςμο. Το κφριο 
χαρακτθριςτικό του εμπορευματικοφ ςτακμοφ 
είναι το ςφγχρονο αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα 
αποκικευςθσ και ανάκτθςθσ. Το μεγαλφτερο 
μζροσ των εμπορευμάτων μεταφζρεται ςε 
εμπορευματικζσ μονάδεσ (ULDs). Το ςφςτθμα 
αυτό ζχει τθν ικανότθτα να εξυπθρετιςει μζχρι 
και 1000 ULDs, να ξεχωρίηει και να διακινεί 
γριγορα τα προϊόντα, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν 
αποδοτικι διαχείριςθ του φορτίου.   

Αυτόματο ςφςτθμα αποκικευςθσ ULD 

Άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του κτθρίου Cargo είναι οι μεγάλου φψουσ αποκθκευτικοί κεντρικοί 
χϊροι, οι ςτακμοί εργαςίασ για τθν επεξεργαςία των φορτίων και οι χϊροι αποκικευςθσ ειδικϊν 
εμπορευμάτων - προϊόντων. Το κακαρό φψοσ ςτο εςωτερικό του κτθρίου είναι 15m ϊςτε να επιτρζπει 
τθ μαηικότερθ ςυγκζντρωςθ φορτίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξωτερικι προοπτικι άποψθ του κτθρίου ςε φάςθ καταςκευισ 



 

 

 Εξωτερικι άποψθ του Κτθρίου Αποκικευςθσ κατά τθ φάςθ καταςκευισ 

 

Εςωτερικι άποψθ του Εμπορευματικοφ Στακμοφ  

 

Ο εμπορευματικόσ ςτακμόσ (Cargo) είναι ζνα κτιριο κάτοψθσ 400x135m, ςυνολικοφ φψουσ 24/27m 
και περιλαμβάνει τον μεταλλικό ςκελετό του κτθρίου αποκικευςθσ (κτιριο ULD) και τον μεταλλικό 
ςκελετό του κτθρίου αποςτολϊν (Consignment) ο οποίοσ διακζτει θμιϊροφο (πατάρι). 

Θ ΚΑΝΫΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ εκπόνθςε το 
ςχεδιαςμό όλων των καταςκευϊν από 
ςκυρόδεμα, που περιλαμβάνουν τθ 
κεμελίωςθ ςε παςςάλουσ, τθν οπλιςμζνθ 
με μεταλλικζσ ίνεσ πλάκα επί εδάφουσ, και 
τα φρεάτια εξοπλιςμοφ.   

Το ζδαφοσ ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι του 
νζου αεροδρομίου αποτελείται από δφο 
ςτρϊματα, ζνα υπερκείμενο ςτρϊμα 
άμμου βάκουσ 4.0 - 6.0m βακφ (καλάςςιεσ 
επιχϊςεισ) και ζνα υπόςτρωμα 
αςβεςτόλικων κάτω από το βάκοσ των 
6.0m. Συνολικά χρθςιμοποιοφνται 720 
φρεατοπάςςαλοι με μικοσ ζμπθξθσ ςτον 
αςβεςτόλικο ζωσ και 16m.  

 
 

Εςωτερικι άποψθ Εμπορευματικοφ Στακμοφ - Μεταλλικζσ 
κολϊνεσ κεμελιωμζνεσ ςε παςςάλουσ 



 

 

ΚΣΘΡΙΟ ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (HANGAR) 

 

 

 

 
Πψεισ βάςθσ ςυντιρθςθσ αεροςκαφϊν λίγο πριν τθν αποπεράτωςι τθσ 

 

Θ βάςθ ςυντιρθςθσ αεροςκαφϊν (Hangar) ςτο νζο διεκνι αερολιμζνα τθσ Doha (NDIA) είναι θ 
κεντρικι βάςθ ςυντιρθςθσ για τον εναζριο ςτόλο τθσ Qatar Airways. Τοποκετθμζνο ςτθν κεντρικι 
περιοχι του αεροδρομίου, είναι ςε κζςθ να φιλοξενεί ταυτόχρονα 8 μεγάλα και 4 μικρότερα 
αεροςκάφθ, ςυμπεριλαμβανομζνων δφο κζςεων Airbus 380. 

Θ βάςθ ςυντιρθςθσ είναι μορφισ μεγάλου υποςτζγου. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ κάτοψθσ και των 
αποςτάςεων των υποςτυλωμάτων βαςίηεται ςτθν εξαςφάλιςθ του μζγιςτου δυνατοφ ελεφκερου 
χϊρου ςτάκμευςθσ αεροςκαφϊν. Το ελεφκερο άνοιγμα υπερβαίνει τα 220m.  

Υπόςτεγα αεροςκαφϊν 
Θ ςτζγθ του αριςτεροφ υποςτζγου ζχει ανυψωκεί ςτθ κζςθ τθσ, ενϊ του δεξιοφ είναι υπό ςυναρμολόγθςθ 



 

 

 
Φάςθ καταςκευισ ενόσ από τα δφο υπόςτεγα αεροςκαφϊν. Θ μεταλλικι ςτζγθ ζχει αναρτθκεί ςτθν τελικι τθσ κζςθ 

Το κτιριο εργαςιϊν ςτο πίςω μζροσ των τμθμάτων του υποςτζγου παρζχει εξειδικευμζνθ ςυντιρθςθ 
και αυτοματοποιθμζνθ αποκικευςθ ανταλλακτικϊν. Σε αυτό περιλαμβάνονται περιοχζσ ειδικϊν 
εργαςτθρίων για τθ ςυντιρθςθ των μθχανϊν, των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν των αεροςκαφϊν, τροχϊν, 
φρζνων, τθ ςυντιρθςθ του εςωτερικοφ των αεροςκαφϊν, των ςυςτθμάτων ψυχαγωγίασ και του 
εξοπλιςμοφ αςφάλειασ. Ζνασ εςωτερικόσ δρόμοσ μεταξφ του υποςτζγου και αυτϊν των εργαςτθρίων 
εξαςφαλίηει γριγορθ μετακίνθςθ των ανταλλακτικϊν και των ςυςτθμάτων.  
Το υπόςτεγο ςυντιρθςθσ είναι μια καταςκευι κάτοψθσ 482x185m. Το υπόςτεγο και οι οροφζσ των 
εργαςτθρίων είναι υπό κλίςθ. Το φψοσ τουσ ποικίλλει από 12m ζωσ 45m. Το κτιριο αποτελείται από 3 
κφρια τμιματα, το μικρό υπόςτεγο με ςτατικό άνοιγμα 180m, το μεγάλο υπόςτεγο με ςτατικό άνοιγμα 
220m και τθν περιοχι των εργαςτθρίων που περιλαμβάνει τθν αποκικευςθ, τα γραφεία, τα εργαςτιρια 
κλπ. Τα δφο υπόςτεγα είναι μεταλλικζσ καταςκευζσ. Τα υπόλοιπα κτίςματα είναι από ςκυρόδεμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Καταςκευι του κτθρίου επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ 

Θ μελζτθ περιλαμβάνει δφο προεντεταμζνεσ ςυνδετιριεσ δοκοφσ 
μεταξφ των κεμελίων των κεντρικϊν πλαιςίων των δφο υποςτζγων, 
ζτςι ϊςτε να εξουδετερϊνουν τισ οριηόντιεσ ωκιςεισ που 
προκαλοφνται από τα τεράςτια φορτία τθσ ςτζγθσ. Το βάκοσ 
ζμπθξθσ ςτον αςβεςτόλικο φτάνει τα 20m. 

Θεμζλια κεντρικοφ πλαιςίου με καλϊδια  
προεντάςεωσ τθσ ςυνδετιριασ δοκοφ 

Θ ΚΑΝΫΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ ανζλαβε το ςχεδιαςμό όλων των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα, που 
περιλαμβάνουν τθ κεμελίωςθ των μεταλλικϊν υποςτζγων και των κτθρίων των εργαςτθρίων, το 
ςχεδιαςμό τθσ πλάκασ επί εδάφουσ, των φρεατίων εξοπλιςμοφ και των υπόγειων ςθράγγων, κακϊσ και 
το ςχεδιαςμό των κτθρίων από ςκυρόδεμα.  


