
 

Εταιρία:   ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε. 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Έλεγχος Σηαηικής Επάρκειας ζηο κηίριο   Ι.Ε.Τ.Α. ζηο Χαλάνδρι 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Τοποθεςία: Χολαργόσ 

Φορέασ / Πελάτησ: ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.  

Έναρξη ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ): 3/2002 

Τέλοσ ςφμβαςησ  (μήνασ / έτοσ): 9/2002 

Υπόλοιπα Μέλη ςφμπραξησ (αν υπάρχουν): -------- 

Κοινόσ Εκπρόςωποσ:  Γ. Παρηγόρησ  

Κόςτοσ Καταςκευήσ Έργου: 2.000.000 € 

Αμοιβή / Ποςοςτό ςυμμετοχήσ ςτην αμοιβή: 310.000 € /  100% 

Εφαρμογή τησ Μελέτησ: Ζχει υλοποιηθεί τμήμα τησ Μελέτησ Εφαρμογήσ  

  

 
  

Σφντομη περιγραφή του Έργου: 

 

Ζ μελέηη πεπιλαμβάνει ηον Έλεγσο Ανηιζειζμικήρ Δπάπκειαρ ηος θέπονηορ οπγανιζμού ηος κηιπίος  

Το ςυγκρότημα Ι.Ε.Τ.Α αποτελείται από πέντε κτίρια, τα οποία είναι ςτατικά ανεξάρτητα μεταξφ τουσ. 
Σα κηίπια ακολοςθούνε ηην ονομαζία Α, Β, Γ, Γ και Δ. Σα κηίπια Β, Γ, Γ είναι διώποθα ζε όλη ηην κάηοτη ηοςρ. ηο κηίπιο Α έγινε επέκηαζη ηος β΄ 

οπόθος πος κάλςπηε μέπορ ηηρ κάηοτηρ, ενώ ζηο κηίπιο Δ έγινε πποζθήκη ημήμαηορ ζηον β΄ όποθο. Οι εξυηεπικέρ διαζηάζειρ ηυν ημημάηυν 

είναι οι ακόλοςθερ. 

 

α) Κηίπιο Α : 39.70 μ. x 23.00 μ. πεπίπος 

β) Κηίπιο Β : 44.00 μ. x 23.00 μ. πεπίπος 

γ) Κηίπιο Γ : 30.40 μ. x 65.40 μ. πεπίπος 

δ) Κηίπιο Γ : 47.90 μ. x 23.10 μ. πεπίπος 

ε) Κηίπιο Δ : 35.90 μ. x 23.10 μ. Πεπίπος 

 

Σο μικηό ύτορ ηος β΄ οπόθος είναι 4.00 μ., ηος α΄ οπόθος είναι 4.40 μ., ηος ιζογείος είναι 5.35 μ. και ηος ςπογείος 3.85 μ  

Ο θέπυν οπγανιζμόρ ηος κηιπίος είναι από οπλιζμένο ζκςπόδεμα και πεπιλαμβάνει πλάκερ, δοκούρ και οπθογυνικά ςποζηςλώμαηα. Ζ θεμελίυζη 

μοπθώνεηαι με μεμονυμένα πέδιλα για ηα εζυηεπικά ςποζηςλώμαηα και με πεδιλοδοκούρ πεπιμεηπικά ηυν κηιπίυν. Λόγυ ηηρ παλαιόηηηαρ ηος 

κηιπίος, ηηρ θθοπάρ ηος θέπονηορ οπγανιζμού από ηην πάποδο ηος σπόνος, ηηρ καηαπόνηζηρ ηος από ηοςρ ππόζθαηοςρ ζειζμούρ αλλά και ηηρ 

αλλαγήρ ηυν κινηηών θοπηίυν έγινε αποηύπυζη ηηρ ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ, αποηύπυζη ηυν βλαβών, μελέηη ελέγσος ηος ςπάπσονηορ 

θέπονηορ οπγανιζμού, αξιολόγηζη ηυν αποηελεζμάηυν και επμηνεία ηυν βλαβών και ηελική μελέηη επιζκεςών και ενιζσύζευν ηος θέπονηορ 

οπγανιζμού. Υπηζιμοποιήθηκαν όλερ οι μέθοδοι επιζκεςών όπυρ σπήζη πηηινών, μανδςών οπλιζμένος ζκςποδέμαηορ, έγσςηος ζκςποδέμαηορ, 

πποζθήκη ανηιζειζμικών ηοισυμάηυν και ζύνδεζή ηοςρ με ηον ςπάπσονηα θέπονηα οπγανιζμό 

 

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεςιών ςτα πλαίςια τησ ςφμβαςησ: 

 

Οι παπεσόμενερ Τπηπεζίερ κάλςταν ηα κάηυθι πεδία: 

 ηαηική Αποηύπυζη Τπάπσοςζαρ Καηάζηαζηρ – Αποηύπυζη, Καηαγπαθή, Αξιολόγηζη  Βλαβών   

 Έλεγσορ ηαηικήρ και Ανηιζειζμικήρ Δπάπκειαρ  

 ηαηική Μελέηη Δθαπμογήρ Ππόηαζηρ Δπεμβάζευν – Δνιζσύζευν  

 


