
 

 

 ΑΙΘΘΣΙΚΘ ΕΝΟΠΟΙΘΘ ΟΑΚΑ - ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

 

Στο πλαίςιο τθσ μελζτθσ για τθν αιςκθτικι 
ενοποίθςθ του Ολυμπιακοφ Ακλθτικοφ 
Κζντρου Ακθνϊν (ΟΑΚΑ), ςχεδιάςτθκαν 
από το αρχιτεκτονικό γραφείο "Santiago 
Calatrava S.A." δφο μεταλλικζσ καταςκευζσ 
για τθν κάλυψθ των υπαρχουςϊν 
εγκαταςτάςεων του Ροδθλατοδρομίου και 
του Ολυμπιακοφ Σταδίου. 

Οι εντυπωςιακζσ από πλευράσ αιςκθτικισ 
αυτζσ καταςκευζσ αποτζλεςαν μία 
πρόκλθςθ για τουσ μθχανικοφσ που 
εκπόνθςαν τθ ςτατικι τουσ μελζτθ. 
Μεγαλφτερθ όμωσ ιταν θ πρόκλθςθ, κατά 
τθν άποψι μασ, για τουσ καταςκευαςτζσ 
του ζργου οι οποίοι, εκτόσ από τισ 
απαιτιςεισ των μεγεκϊν του ζργου, 
ζπρεπε να αντιμετωπίςουν ςοβαρζσ 
δεςμεφςεισ από τισ προχπάρχουςεσ 
ςυνκικεσ ςτθ κζςθ των ζργων αλλά και ζνα 
αςφυκτικό χρονοδιάγραμμα καταςκευισ.  

 

 

 

 

 

Γενικι άποψθ εγκαταςτάςεων 
 Ολυμπιακοφ Ακλθτικοφ Κζντρου Ακθνϊν (ΟΑΚΑ) 

 

Θ ανάδοχοσ κοινοπραξία επζλεξε και για τα δφο ζργα τθ μζκοδο τθσ ςυναρμολόγθςθσ των μεταλλικϊν 
καταςκευϊν ςε κζςθ παρακείμενθ τθσ τελικισ, δεςμευόμενθ από τθν φπαρξθ των ςταδίων, ςτα οποία 
κα ιταν αναγκαςμζνθ να επιφζρει καταςτροφζσ κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ.  

Θ ςτζγθ του Ολυμπιακοφ Σταδίου καταςκευάςτθκε ςε δφο τμιματα εκατζρωκεν του Σταδίου ςε 
απόςταςθ 72.0m και 65.0m αντίςτοιχα. Τα δφο τμιματα μεταφζρκθκαν - ολίςκθςαν με τθ χριςθ 
υδραυλικϊν διατάξεων και εδράςτθκαν ςτθν τελικι τουσ κζςθ, όπου και ςυνδζκθκαν μεταξφ τουσ.  

Το γραφείο μασ ανζλαβε όλεσ τισ μελζτεσ κεμελίωςθσ των προςωρινϊν πυλϊνων ανζγερςθσ των δφο 
ζργων, τουσ φορείσ επί των οποίων πραγματοποιικθκε θ ολίςκθςθ και τισ μόνιμεσ κεμελιϊςεισ ςτθν 
τελικι κζςθ των καταςκευϊν. Οι μελζτεσ αυτζσ διιρκθςαν περίπου δφο χρόνια, με ςυνεχείσ 
προςαρμογζσ ςτα μεταβαλλόμενα δεδομζνα τθσ μεκοδολογίασ ανζγερςθσ και μεταφοράσ, αλλά και τθσ 
ίδιασ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ των μεταλλικϊν ςτεγάςτρων.  

Ειδικότερα όςον αφορά τθ μεταλλικι καταςκευι κάλυψθσ του Ολυμπιακοφ Σταδίου, που αποτζλεςε και 
το πλζον δφςκολο καταςκευαςτικό εγχείρθμα των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, αυτι μεταφζρκθκε ςτθν τελικι 
τθσ κζςθ με τθ χριςθ υδραυλικϊν ςυςτθμάτων, ολιςκαίνουςα κατά μικοσ φορζων οι οποίοι ζφκαναν 
ζωσ το όριο των μονίμων κεμελίων.  

Ο κακζνασ από τουσ τζςςερισ φορείσ ολίςκθςθσ αποτελείται από δφο παράλλθλεσ δοκοφσ μορφισ 
ανεςτραμμζνθσ πλακοδοκοφ, πλάτουσ κορμοφ 1.80-2.20m και ςυνολικοφ φψουσ 3.0m περίπου, εκτόσ 
από το ΝΔ (προσ Σπφρου Λοφθ) που είναι περίπου 4.80m. Οι δοκοί είναι ςε αξονικι απόςταςθ 5.0m 
μεταξφ τουσ. Οι φορείσ αυτοί κεμελιϊκθκαν με παςςάλουσ διαμζτρου Ψ120 και μικουσ 25.0m. Ο 
κεφαλόδεςμοσ ζχει πλάτοσ 9.80m και φψοσ 1.50m. Για τθ κεμελίωςθ των φορζων ολίςκθςθσ 
απαιτικθκαν ςυνολικά περίπου 270 πάςςαλοι. 

 



 

 

 

Φορζασ ολίςκθςθσ ΝΔ κεμελίου μεταλλικισ καταςκευισ κάλυψθσ Σταδίου ΟΑΚΑ 

 

 

Γενικι άποψθ Δυτικοφ τόξου μεταλλικισ καταςκευισ κάλυψθσ Ολυμπιακοφ Σταδίου  
και φορζασ ολίςκθςθσ ΒΔ ζδραςθσ 
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Κάτοψθ, όψθ, τυπικι τομι φορζα ολίςκθςθσ και τελικοφ κεμελίου ΒΔ ζδραςθσ μεταλλικισ καταςκευισ 
κάλυψθσ Ολυμπιακοφ Σταδίου: Αριςτερά θ κζςθ εκκίνθςθσ (κζςθ ανζγερςθσ) και δεξιά θ τελικι κζςθ 

ολίςκθςθσ (μόνιμο κεμζλιο τθσ ςτζγθσ) 

 

Τα δφο βόρεια μόνιμα κεμζλια είναι διαςτάςεων 26.50x24.20 με 42 παςςάλουσ Ψ150 μικουσ 27.0m. Το 
πάχοσ του κεφαλόδεςμου είναι 3.0m. Ρερί το μζςον του κεμελίου καταςκευάηεται αναβακμόσ 
διαςτάςεων 16.70x12.10 για τθν ζδραςθ τθσ μεταλλικισ καταςκευισ, το φψοσ του οποίου είναι 3.10m. 
Ζτςι το ςυνολικό φψοσ του κεμελίου ςτο κεντρικό αυτό τμιμα φκάνει τα 6.10m. Θ μεταλλικι καταςκευι 
πακτϊνεται ςτα κεμζλια αυτά μζςω 56 αγκυρίων διαμζτρου Ψ140.  

Τα βόρεια κεμζλια καταςκευάηονται ςε τρεισ φάςεισ. Σε πρϊτθ φάςθ καταςκευάηεται ο κεφαλόδεςμοσ 
των παςςάλων πάχουσ 3.0m, του οποίου θ άνω ςτάκμθ ςυμπίπτει με τθ ςτάκμθ ολίςκθςθσ. Μετά τθν 
μεταφορά τθσ μεταλλικισ καταςκευισ ςτθν τελικι τθσ κζςθ, ςκυροδετοφνται δφο τμιματα του 
κεντρικοφ βάκρου ζδραςθσ διαςτάςεων 7.0x5.0m περίπου. Επ' αυτϊν γίνεται θ ζδραςθ τθσ οροφισ 
οφτωσ ϊςτε να είναι δυνατι θ απομάκρυνςι των βοθκθτικϊν μεταλλικϊν εδράςεων ολίςκθςθσ επί των 
οποίων ςυνεχίηει κατά τθ φάςθ αυτι να ςτθρίηεται θ οροφι. Μετά τθν απομάκρυνςθ όλων των 
βοθκθτικϊν μεταλλικϊν καταςκευϊν ςκυροδετείται το υπόλοιπο βάκρο. Θ ςφνδεςθ των οπλιςμϊν ςε 
όλεσ τισ φάςεισ καταςκευισ γίνεται με μθχανικοφσ ςυνδζςμουσ επιμικυνςθσ (μοφφεσ). 

Τα νότια κεμζλια (προσ Λεωφόρο Κθφιςίασ) είναι διαςτάςεων 30.0x16.50 το ανατολικό και 26.40x18.90 
το δυτικό. Εδράηονται ςε 32 παςςάλουσ Ψ150 μικουσ 30.0m και ςε 27 παςςάλουσ Ψ150 μικουσ 25.0m 
και 32.0m αντίςτοιχα. Θ ζδραςθ τθσ οροφισ ςτα νότια κεμζλια γίνεται μζςω μιασ διάταξθσ ςτακερϊν 
αγκυρίων διαμζτρου Ψ40 χιλιοςτϊν και κινθτϊν εφεδράνων οφτωσ ϊςτε να υλοποιοφνται οι ςυνκικεσ 
που προβλζπονται ςτθ μελζτθ (επιτρζπεται θ μετακίνθςθ κατά τον άξονα των τόξων). Τα νότια κεμζλια 
ολοκλθρϊκθκαν ςε μία φάςθ καταςκευισ.  

 

 

ΒΔ κεμζλιο πριν τθν πρϊτθ φάςθ ςκυροδζτθςθσ 



 

 

 ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΚΑΛΤΨΘ ΠΟΔΘΛΑΣΟΔΡΟΜΙΟΤ 

Θ οροφι του Ροδθλατοδρομίου καταςκευάςτθκε ολόκλθρθ ςε απόςταςθ 135.0m ανατολικά τθσ 
τελικισ κζςθσ. Θ βάρουσ 7.000 τόνων μεταλλικι καταςκευι, ανυψϊκθκε με τθ χριςθ υδραυλικϊν 
γρφλων και μεταφζρκθκε ςτθν οριςτικι τθσ κζςθ ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν. Ο ςτατικόσ φορζασ 
για τθν πραγματοποίθςθ τθσ μεταφοράσ ιταν κεμελιωμζνοσ ςε παςςάλουσ διαμζτρου 1.0m και 
μικουσ περί τα 20.0m, είχε δε τθν μορφι καναλιοφ εντόσ του οποίου εκινείτο ο υδραυλικόσ 
μθχανιςμόσ μεταφοράσ. Στθν τελικι κζςθ, θ ζδραςθ τθσ οροφισ υλοποιικθκε με τθ χριςθ 
εφεδράνων ςθμειακοφ τφπου, ςτακερϊν ςτθ βόρεια πλευρά και κινθτϊν ςτθ νότια. 

 

 
Ροδθλατοδρόμιο: Αριςτερά διακρίνεται θ κζςθ ςυναρμολόγθςθσ τθσ οροφισ  

με τουσ βοθκθτικοφσ πυλϊνεσ και οι φορείσ ολίςκθςθσ 
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Φορζασ ολίςκθςθσ ποδθλατοδρομίου: Κάτοψθ, όψθ, τυπικι τομι. Αριςτερά (Άξονασ R), είναι θ αρχικι κζςθ 

ςυναρμολόγθςθσ και δεξιά (Άξονασ Μ), είναι θ τελικι κζςθ κεμελίωςθσ 


