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Al Madina A’ Zarqa, Oman, Γενικι κάτοψθ - Πψθ από αζροσ - (Αρχιτεκτονικό γραφείο, Foster & Partners) 

Το ζργο υπό τον τίτλο "Blue City" ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία μιασ εξ’ ολοκλιρου νζασ πόλθσ-
τουριςτικοφ κζρετρου για μελλοντικό πλθκυςμό 250.000 κατοίκων, ςτθν περιοχι, Al Madina A’ 
Zarqa 80 km βόρεια του Muscat, ςτο ςουλτανάτο του Ομάν.  Σφμφωνα με το χωροταξικό ςχζδιο 
που εκπονικθκε από το γραφείο Foster & Patrners, κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ φάςθσ του ζργου 
κα ολοκλθρωκοφν τα ςθμαντικότερα ζργα υποδομϊν και κάποιεσ οικιςτικζσ και εμπορικζσ 
περιοχζσ. Ρεριλαμβάνονται γειτονιζσ με βίλεσ και κτιρια διαμεριςμάτων.   

Το γενικό χωροταξικό ςχζδιο απαρτίηεται από ςυγκροτιματα κατοικιϊν με ιδιωτικζσ αυλζσ και 
ςτενοφσ, ελικοειδείσ δρόμουσ που εξυπθρετοφνται από επαρκζσ δίκτυο μεταφορϊν κακϊσ και το 
οδικό δίκτυο που εκτείνεται ςτθν περιοχι. Θα καταςκευαςτοφν επίςθσ ςχολεία, ζνα πανεπιςτιμιο, 
ςτάδια, εγκαταςτάςεισ γκολφ, μια αίκουςα ςυναυλιϊν, μαρίνα, ξενοδοχεία, εγκαταςτάςεισ υγείασ, 
λαϊκοί παραδοςιακοί εμπορικοί χϊροι, κακϊσ επίςθσ και περαιτζρω υπθρεςίεσ εμπορικισ 
εξυπθρζτθςθσ για τισ διάφορεσ κοινότθτεσ.  

Θ ΚΑΝΫΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ είναι μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ OMAN 2007 που αποτελείται επίςθσ από δφο 
αρχιτεκτονικζσ εταιρίεσ τθν "ΑΕΤΕ" και τθν "ΤΕΑΜ4", και τθν εταιρία θλεκτρομθχανολογικοφ 
ςχεδιαςμοφ ΤΕΚΕΜ. Θ κοινοπραξία ζχει αναλάβει το ςχεδιαςμό τεςςάρων γειτονιϊν τθσ νζασ 
πόλθσ, και ςυγκεκριμζνα τα τμιματα 9.2, 9.3, 7.5 και 10.2. Αυτι τθν περίοδο, λόγω οικονομικϊν 
προβλθμάτων, οι εργαςίεσ ζχουν ςταματιςει.  

Μακζτα του κζρετρου "Blue City"  



 

 

ΟΙΚΙΣΙΚΘ ΠΕΡΙΟΧΘ 

Τμιμα  7.5 αποτελοφμενο από περιςςότερεσ από 200 βίλλεσ  

 

 

 

 

Τυπικι βίλλα ςτο τμιμα 7.5 και το αντίςτοιχο ςτατικό προςομοίωμα 

 

 

Τμιματα 7.5, 10.2 

Κάκε ζνα από τα τμιματα 
αυτά αποτελείται από δφο 
ομάδεσ βιλλϊν. Υπάρχουν 5 
διαφορετικοί τφποι βιλλϊν 
που, με επανάλθψθ και 
ςυνδυαςμοφσ τοποκετιςεων, 
δθμιουργοφν τισ ομάδεσ που 
προαναφζρονται. 

 

Βίλλεσ ςε φάςθ καταςκευισ. Ζχουν ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ ςκυροδζτθςθσ 

 



 

 

 

Αρχιτεκτονικι απεικόνιςθ μιασ γειτονιάσ με κτιρια πολυκατοικιϊν   

 

Τμιματα 9.2, 9.3 

Κάκε ζνα από τα τμιματα αυτά 
αποτελείται από ομάδεσ κτθρίων 
πολυκατοικιϊν.  

Υπάρχουν 22 διαφορετικζσ ςυνκζςεισ 
πολυκατοικιϊν, ανάλογα με τον 
αρικμό των κτθρίων και τθ διάταξι 
τουσ.  

Στα τμιματα αυτά υπάρχουν επίςθσ 
εμπορικά κτιρια, πιςίνεσ, λζςχθ και 
χϊροι αναψυχισ 

 

 

 

 

Στατικό προςομοίωμα ςτο SAP 2000 τυπικισ πολυκατοικίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρολυκατοικία ςε φάςθ καταςκευισ 


