
 

Εταιρία:   ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε. 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Ανέγερζη πολσώροθοσ Υπόγειοσ Σηαθμού (6 σπόγεια) Ασηοκινήηων και Πολσώροθης 
Ανωδομής (Τράπεζα-Γραθεία) επί ηης Οδού Αμερικής 3 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Τοποθεςία: Αιθνα – Κέντρο  

Φορέασ / Πελάτησ: ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΩΝ – ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

Έναρξη ςφμβαςησ (μήνασ / έτοσ): 1992 

Τέλοσ ςφμβαςησ  (μήνασ / έτοσ): 2001 - Εγκριτικθ Απόφαςη: 6ε
/2001/Α.Π. 247/28-05-2002  

Υπόλοιπα Μέλη ςφμπραξησ (αν υπάρχουν): 

Αρτιηεκηονική Μελέηη: ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ-ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΩΝ Α.Ν. ΣΟΜΠΑΕΖ Δ.Π.Δ.  

Μελέηη Η/Μ Εγκαηαζηάζεων: ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ, ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 

ΜΔΛΔΣΔ ΚΡΗΠΖ-ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ-ΑΚΖΣΟΠΟΤΛΟ& 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Π.Δ 

Μελέηη κσκλοθοριακών Επιπηώζεων:   ΓΡΟΜΟ ΑΣ.Δ.Μ. 

Γεωηετνική Μελέηη: ΚΑΣΩΡ  Δ.Π.Δ. 
Οπηικοακοσζηική Μελέηη: Δ.ΣΕΔΚΑΚΖ – G. SCHUBERT  

Κοινόσ Εκπρόςωποσ:  Α.Ν. Τομπάζησ  

Κόςτοσ Καταςκευήσ Έργου: 6.000.000 € 

Αμοιβή / Ποςοςτό ςυμμετοχήσ ςτην αμοιβή: 450.000 € /  100% 

Εφαρμογή τησ Μελέτησ: Ζχει υλοποιηιεί πλθρωσ η Μελέτη Εφαρμογθσ  

  

   

Σφντομη περιγραφή του Έργου: 

 

Πξόθεηηαη γηα ηε κειέηε εθαξκνγήο 10όξνθνπ θηηξίνπ κε 6 ππόγεηα επί ηεο νδνύ Ακεξηθήο 3 ζηελ Αζήλα.  

Ο Φέξσλ Οξγαληζκόο ηνπ Κηηξίνπ είλαη από Οπιηζκέλν θπξόδεκα. 

Έγηλε κειέηε πξνζσξηλήο αληηζηήξημεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππνγείσλ. Ζ ηειηθή ζηάζκε εθζθαθήο βξίζθεηαη ζην -24,5m. Ζ κέζνδνο 

θαηαζθεπήο πεξηειάκβαλε ζηδεξνπαζζάινπο θαη πξνεληεηακέλα αγθύξηα ζε θάζεηο εθζθαθήο θαζώο θαη ρξήζε νξηδόληησλ εγθάξζησλ 

θνηινδνθώλ αληηζηήξημεο κεηαμύ ησλ πξαλώλ. Σεο θαηαζθεπήο ησλ ππνγείσλ πξνεγήζεθε ε θαηαζθεπή ζηεγαλνιεθάλεο θαη ζεκειίσζεο κε 

γεληθή θνηηόζηξσζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ιόγσ ηεο αιιαγήο ηδηνθηήηε (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) έγηλε αλαζύληαμε ηεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο λέεο απαηηήζεηο ρξήζεο ρώξσλ (εηδηθά θνξηία θιπ.) θαη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο ζύκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνύο ΔΚΩ 2000 

θαη ΔΑΚ 2000. Έηζη πξνέθπςε θαη κειέηε ελίζρπζεο ησλ ήδε θαηαζθεπαζκέλσλ ζηαζκώλ ησλ ππνγείσλ θαη ζπλνιηθή αλαζεώξεζε ηεο ηαηηθήο 

Μειέηεο Δθαξκνγήο. 

ην έξγν απηό έγηλε θαη επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο θαηά εληνιή ηνπ θύξηνπ ηνπ έξγνπ. 

Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεςιών ςτα πλαίςια τησ ςφμβαςησ: 

Οη παξερόκελεο Τπεξεζίεο θάιπςαλ ηα θάησζη πεδία: 

 ηαηηθή Πξνκειέηε  

 Οξηζηηθή ηαηηθή Μειέηε  

 Έθδνζε Οηθνδνκηθήο Αδείαο  

 ηαηηθή Μειέηε Δθαξκνγήο  

 Καη’ εληνιήλ ηνπ ηδηνθηήηε – Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ έγηλε θαη Δπίβιεςε Δξγαζηώλ Αληηζηήξημεο θαη ηαηηθώλ Δξγαζηώλ.  

 

 


