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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην παρούσα εργασία συνοψίζονται τα κύρια στοιχεία της μελέτης ελέγχου και 
τροποποίησης της κατασκευής και της ανέγερσης του μεταλλικού φορέα των στεγάστρων 
εισόδων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.). Η σύνταξη της 
μελέτης ελέγχου βασίστηκε στην 7η αναθεωρημένη έκδοση Σεπτεμβρίου 2003 της 
στατικής μελέτης του γραφείου Calatrava S.A και κρίθηκε απαραίτητη από τον ανάδοχο 
του εν λόγω έργου για τη βελτίωση – ενίσχυση τόσο της θεμελίωσης των στεγάστρων όσο 
και της αγκύρωσης του μεταλλικού φορέα σε αυτή. 
 

 
 

Φωτ. 1: Στέγαστρο εισόδου Ο.Α.Κ.Α 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα στέγαστρα εισόδων του Ο.Α.Κ.Α. εντάχθηκαν στο κατασκευαστικό πρόγραμμα 
αθλητικών έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004. Πρόκειται για δύο 
όμοια στέγαστρα, μορφής θόλου, διαστάσεων κάτοψης 55.00m x 44.00m περίπου (Φωτ. 
1). Κάθε στέγαστρο αποτελείται από δύο κύριους τοξωτούς φορείς, ανοίγματος 53.48m, 
ύψους 10.17m και μήκους 59.10m, παράλληλα τοποθετημένους σε απόσταση 12.00m 
(Σχήμα 1). Κάθε τόξο αποτελείται από 28 ευθύγραμμα τμήματα, σωληνωτής διατομής, 
διαμέτρου 1016mm. Το πάχος της σωληνωτής διατομής είναι 20mm στο κεντρικό τμήμα 
του τόξου και 30mm στα δύο ακραία τμήματα του τόξου, κοντά στις αγκυρώσεις. 
Επιπροσθέτως, τα ακραία τμήματα του τόξου, και για μήκος 2.00m, έχουν ενισχυθεί 
εσωτερικά με νευρώσεις μορφής “Τ” (Σχήμα 2). 
 

 
 

Σχήμα 1: Κάτοψη – Διατομές στεγάστρου 
 
Εγκάρσια προς το επίπεδο των τόξων και επί αυτών συγκολλούνται οι κύριες δοκοί του 
στεγάστρου, μεταβλητής διατομής, μορφής διπλού ταυ, με οριζόντια μεταξύ τους 
απόσταση 2.73m. Οι δοκοί αυτές είναι αμφιπροέχουσες με άνοιγμα 12.00m, μεγάλο 
πρόβολο προς τη μία πλευρά, μεταβλητού μήκους από 29.00m (στο μέσον του ανοίγματος 
των τόξων) έως 10.00m (στα άκρα των τόξων) και μικρό πρόβολο προς την άλλη πλευρά, 
μεταβλητού μήκους από 3.00m έως 2.00m. Κάθετα προς τις κύριες δοκούς τοποθετούνται 
δευτερεύουσες δοκοί, κοίλης τετραγωνικής διατομής, σε αποστάσεις των 3.00m, ενώ τα 
ελεύθερα άκρα των προβόλων συνδέονται μεταξύ τους μέσω μέλους σωληνωτής διατομής. 
Τέλος, μεταξύ των τόξων διατάσσονται δικτυωτοί σύνδεσμοι μορφής Κ, σωληνωτής 
διατομής, που εξασφαλίζουν τη δυσκαμψία του στατικού συστήματος στη διεύθυνση 
κάθετα προς τα επίπεδα των τόξων. Η περιοχή μεταξύ των τόξων καλύπτεται με 
πολυεστερική μεμβράνη, ενώ σε όλη την κάτοψη τοποθετούνται, μεταξύ των 
δευτερευουσών δοκών, μεταλλικές δοκίδες κοίλης ορθογωνικής διατομής, σε αποστάσεις 
μεταξύ τους 0.19m, ώστε να εξασφαλίζουν σκίαση (Σχήμα 1). Όλες οι συνδέσεις των 
κύριων μελών του φορέα είναι συγκολλητές και το μεγαλύτερο μέρος αυτών 
πραγματοποιήθηκε επί τόπου του έργου. Οι συνδέσεις των δευτερευουσών δοκών επί των 
κύριων μελών, και των διαδοκίδων επί των δευτερευουσών δοκών είναι κοχλιωτές. Η 
αγκύρωση των τόξων πραγματοποιήθηκε με συγκόλληση (διπλή εσωραφή μερικής 
διείσδυσης) κάθε άκρου του τόξου σε πλάκα έδρασης διαστάσεων 1500mmx2800mm και 
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πάχους 80mm, και αγκύρωση της πλάκας στο σκυρόδεμα του κεφαλόδεσμου μέσω 40 (για 
κάθε στήριξη) αγκυρίων, διαμέτρου 65mm και μήκους από 1.20m ως 1.50m (Σχήμα 2). 
 

PL30PL2800x1500x80M65 

 
 

Σχήμα 2: Λεπτομέρεια αγκύρωσης τόξου (κάτοψη – τομή) 
 
Για τη θεμελίωση του φορέα απαιτήθηκαν 16 πάσσαλοι οπλισμένου σκυροδέματος μήκους 
21.00m. Το άκρο κάθε τόξου καταλήγει σε τέσσερις πασσάλους, διαμέτρου 1.20m, για το 
τόξο που φέρει το μικρό πρόβολο, και 1.50m, για το τόξο που φέρει το μεγάλο πρόβολο. 
Οι 8 πάσσαλοι, κάθε πλευράς του στεγάστρου, συνδέονται στην κορυφή τους με 
κεφαλόδεσμο πάχους 1.60m και διαστάσεων κάτοψης 6.20m x 18.20m. 
 
Τα στοιχεία του στεγάστρου κατασκευάστηκαν από χάλυβα ποιότητας S355 με τάση 
διαρροής 355MPa και τάση θραύσης 510MPa. Το μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα είναι 
Εs=210000MPa, ενώ το ειδικό βάρος του χάλυβα θεωρήθηκε 80kΝ/m3, ώστε να ληφθούν 
έμμεσα υπόψη προσαυξήσεις του βάρους λόγω των μέσων σύνδεσης. Για τα αγκύρια της 
πλάκας στο σκυρόδεμα του κεφαλοδέσμου χρησιμοποιήθηκε χάλυβας με όριο διαρροής 
965MPa και όριο θραύσης 851MPa. Ο χάλυβας οπλισμού είναι κατηγορίας S500s. Για τα 
στοιχεία θεμελίωσης χρησιμοποιήθηκε oπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C25/30 με μέτρο 
ελαστικότητας Εc=30500MPa για τους πασσάλους και C35/45 με μέτρο ελαστικότητας 
Εc=33500MPa για τον κεφαλόδεσμο. Το ειδικό βάρος του σκυροδέματος ελήφθη ίσο προς 
25kN/m3. 
 
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Στο προσομοίωμα της ανάλυσης [1] συμπεριλήφθησαν ο μεταλλικός φορέας, οι 
κεφαλόδεσμοι των πασσάλων και οι πάσσαλοι. Τόσο τα μεταλλικά στοιχεία όσο και τα 
στοιχεία θεμελίωσης προσομοιώθηκαν με ραβδωτά μέλη και εφαρμόστηκε η μέθοδος των 
πεπερασμένων στοιχείων. Η αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής ελήφθη υπόψη με 
οριζόντια και κατακόρυφα ελατήρια στους πασσάλους, τα οποία διατάχθηκαν σε όλους 
τους κόμβους καθ’ όλο το μήκος των πασσάλων [2]. Για την στατική ανάλυση του 
μεταλλικού φορέα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SOFiSTiK (έκδοση 99) [3]. 
 
Για τη μελέτη της αγκύρωσης των τόξων έγινε ξεχωριστό προσομοίωμα. Το προσομοίωμα 
περιέλαβε το κάτω μέρος του τόξου, την πλάκα έδρασης, και τα αγκύρια. Όλοι οι κόμβοι 
των στοιχείων της πλάκας έδρασης συνδέθηκαν με πλήρως δεσμευμένους κόμβους που 
προσομοίωσαν τον κεφαλόδεσμο, μέσω στοιχείων επαφής. Για την στατική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα MSC Nastran for Windows 4.5 (Σχήμα 3) [4]. 
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Σχήμα 3: Προσομοιώματα μεταλλικού στεγάστρου και αγκύρωσης τόξου 
 
Η μεταλλική ανωδομή του στεγάστρου ελέγχθηκε ως προς τη στατική επάρκεια βάσει των 
απαιτήσεων των σχετικών κανονισμών [5,6] σε οριακές καταστάσεις αστοχίας και 
λειτουργικότητας. 
 
 
4. ΦΟΡΤΙΑ 
 
Τα φορτία που ελήφθησαν υπόψη είναι τα εξής: 
• Ίδιο βάρος κατασκευής. 
• Πρόσθετα μόνιμα (συμπεριλαμβάνονται οι δοκοί σκίασης και η μεμβράνη οροφής). 
• Μεταβολή θερμοκρασίας στα μεταλλικά στοιχεία (±30οC). 
• Χιόνι με χαρακτηριστική τιμή 0.50kN/m2 (ελήφθη υπόψη ομοιόμορφη φόρτιση χιονιού 

σε όλη την επιφάνεια κάτοψης, καθώς και ασύμμετρη φόρτιση στη μισή επιφάνεια 
κάτοψης). 

• Άνεμος κατά ±x, ±y με ταχύτητα αναφοράς Vref = 30m/s. 
• Ανεμοπίεση κατά z λόγω ανέμου κατά x ή y (ελήφθη υπόψη ομοιόμορφη πίεση 

ανέμου σε όλη την επιφάνεια κάτοψης, καθώς και ασύμμετρη φόρτιση στη μισή 
επιφάνεια κάτοψης). 

• Αναρρόφηση κατά -z λόγω ανέμου κατά x ή y (ελήφθη υπόψη ομοιόμορφη υποπίεση 
ανέμου σε όλη την επιφάνεια κάτοψης, καθώς και ασύμμετρη φόρτιση στη μισή 
επιφάνεια κάτοψης). 

• Σεισμός (Έδαφος Κατηγορίας Γ, Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ, Κατηγορία 
σπουδαιότητας Σ4, Συντελεστής συμπεριφοράς: q=1.50 για τις οριζόντιες συνιστώσες 
του σεισμού, και qv=1.00 για την κατακόρυφη συνιστώσα του σεισμού, Ποσοστό 
απόσβεσης: ζ=2%, Διορθωτικός συντελεστής απόσβεσης η=1.323). 

 
Οι συνδυασμοί φορτίσεων έγιναν σε οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. 
Για το σεισμό οι συνδυασμοί φορτίσεων έγιναν σύμφωνα με τον ΕΑΚ2000 [7]. 
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δυναμικής φασματικής ανάλυσης, ενώ η επαλληλία των 
ιδιομορφών (Σχήμα 4) έγινε με τη μέθοδο CQC. Παράλληλα έγινε επίλυση με τη μέθοδο 
της ισοδύναμης στατικής ανάλυσης. 
 
Για τον έλεγχο της αγκύρωσης χρησιμοποιήθηκαν οι δυσμενέστεροι συνδυασμοί με και 
χωρίς σεισμό. Ο δυσμενέστερος σεισμικός συνδυασμός προέκυψε με συντελεστή 
συμπεριφοράς q=1.00, λόγω της παραδοχής ότι η αγκύρωση αποτελεί μέρος της 
θεμελίωσης. 
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f  =1.085Hz1

1T  =0.922sec T  =0.853sec2

2f  =1.172Hz
T  =0.485sec3

3f  =2.070Hz
T  =0.478sec4

4f  =2.090Hz
T  =0.410sec5

5f  =2.437Hz

T  =0.379sec6

6f  =2.640Hz
T  =0.335sec7

7f  =2.989Hz
T  =0.325sec8

8f  =3.076Hz
T  =0.360sec9

9f  =3.337Hz
T   =0.279sec10

10f   =3.578Hz

 
 

Σχήμα 4: Οι 10 πρώτες ιδιομορφές 
 
 
5. ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Για όλα τα μέλη του φορέα έγινε έλεγχος κατά EC3 σε διαξονική κάμψη και θλίψη ή 
εφελκυσμό, καθώς και έλεγχος σε διάτμηση. Ειδικότερα για τις κύριες δοκούς έγινε και 
έλεγχος σε κύρτωση. Παράλληλα, για τα τόξα, ελέγχθηκε η επιρροή της στρέψης, η οποία 
κρίθηκε επαρκώς μικρή ώστε να μην προκαλεί ανησυχία. Λόγω της κρισιμότητας των 
τόξων για την ευστάθεια του φορέα, έγινε συμπληρωματικός έλεγχός τους σε οριακή 
κατάσταση αστοχίας σύμφωνα με μέθοδο που προτάθηκε πρόσφατα στη διεθνή 
βιβλιογραφία [8]. Η μέθοδος αυτή είναι σε αρμονία με τον Αυστραλιανό Κανονισμό 
Μεταλλικών Κατασκευών (AS4100-1998), και έχει προκύψει από μη γραμμικές 
αριθμητικές αναλύσεις με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων, που έχουν συγκριθεί και 
εναρμονιστεί με πειραματικά αποτελέσματα. Επίσης, έγινε έλεγχος των τόξων με εκτέλεση 
γεωμετρικά μη γραμμικής ανάλυσης (2ης τάξεως), παρουσία και αρχικών ατελειών, οι 
οποίες προσομοιώνονται σύμφωνα με τον ΕC3 [6], με οριζόντια φορτία εκτροπής των 
τόξων από το κατακόρυφο επίπεδο, ίσων προς 1/200 των αντίστοιχων κατακόρυφων 
φορτίων. Λόγω των μικρών διαφορών μεταξύ των παραμορφώσεων που προκύπτουν από 
τις γραμμικές αναλύσεις και εκείνων που προκύπτουν από τις μη γραμμικές αναλύσεις 
διαπιστώθηκε ότι η επιρροή της μη γραμμικότητας είναι πολύ μικρή, δηλαδή η 
συμπεριφορά του φορέα είναι πρακτικά γραμμική.  
 
Για την περιοχή αγκύρωσης των τόξων έγινε έλεγχος επάρκειας της πλάκας αγκύρωσης, 
έλεγχος σε σύνθλιψη άντυγος, έλεγχος αγκυρίων σε εφελκυσμό και διάτμηση, καθώς και 
έλεγχος του σκυροδέματος του κεφαλόδεσμου σε σύνθλιψη. 
 
Τα μέγιστα εντατικά μεγέθη που παρατηρήθηκαν στα τόξα ήταν στις θέσεις αγκύρωσης 
του τόξου που φέρει τον μεγάλο πρόβολο για τον συνδυασμό με σεισμό 
(μόνιμα+χιόνι*0.30+σεισμός x+0.30*σεισμός y-0.30*σεισμός z). Ο έλεγχος σε διαξονική 
κάμψη και θλίψη έδωσε συντελεστή εκμετάλλευσης 0.79. Η μέγιστη κατακόρυφη 
μετακίνηση για τον δυσμενέστερο συνδυασμό λειτουργικότητας (μόνιμα+χιόνι+ 
ανεμοπίεση*0.60+μείωση θερμοκρασίας*0.60) υπολογίστηκε ίση με 0.40m, στο άκρο του 
μεγάλου προβόλου. 
 
 
6. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Από την πρώτη έκδοση της μελέτης του γραφείου Calatrava S.A έως και την 7η 
αναθεωρημένη έκδοση [9], στην οποία βασίστηκε η μελέτη ελέγχου του παρόντος άρθρου, 
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υπήρξαν μικρές διαφοροποιήσεις που αφορούσαν κυρίως στα πάχη των 
χρησιμοποιούμενων διατομών των στεγάστρων εισόδων. Η μόνη σημαντική 
διαφοροποίηση που υπήρξε, ήταν αυτή του συστήματος θεμελίωσης. Αρχικά είχε 
προβλεφθεί σύστημα θεμελίωσης το οποίο περιελάμβανε δύο ορθογωνικής διατομής 
πέδιλα στα άκρα των τόξων. Τα πέδιλα αυτά προβλεπόταν να συνδεθούν μεταξύ τους με 
ελκυστήρες από οπλισμένο σκυρόδεμα, έτσι ώστε το σύστημα θεμελίωσης να 
αναλαμβάνει τις οριζόντιες συνιστώσες των αντιδράσεων των τόξων. Παρά την προφανή 
στατική επάρκεια του συστήματος παρατηρήθηκε κίνδυνος αστοχίας από λειτουργικούς 
λόγους. Για το λόγο αυτό και παρά την οικονομικότητα της αρχικής λύσης, τελικώς 
υιοθετήθηκε η λύση της έδρασης με πασσάλους, οι οποίοι επιπλέον παραλαμβάνουν και 
την οριζόντια συνιστώσα της αντίδρασης του τόξου. 
 
Από τη στατική μελέτη ελέγχου των στεγάστρων προέκυψαν οι κάτωθι τροποποιήσεις: 
• Το πάχος των τόξων κοντά στην αγκύρωσή τους, αυξήθηκε από 20mm σε 30mm και 

ενισχύθηκε με εσωτερικές και εξωτερικές νευρώσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι συγκεντρώσεις τάσεων που παρατηρήθηκαν κατά την ανάλυση. 

• Οι πάσσαλοι από 2 σε κάθε στήριξη του τόξου, αυξήθηκαν σε 4. Η διάμετρος των 
πασσάλων για το τόξο που φέρει τον μεγάλο πρόβολο από Φ1200 έγινε Φ1500, ενώ το 
μήκος των πασσάλων έγινε 21.00m, από 18.00m που προέβλεπε η αρχική μελέτη. 

• Η λεπτομέρεια αγκύρωσης του τόξου στη θεμελίωσή του άλλαξε ριζικά (Σχήμα 2), 
αφού η πρόταση της αρχικής μελέτης κρίθηκε επισφαλής για τη μεταφορά των 
φορτίων του στεγάστρου στο έδαφος. 

 
 
7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
Η 7η αναθεωρημένη έκδοση του γραφείου Calatrava S.A. παραδόθηκε στον κύριο του 
έργου στις 17/02/04. Η κατασκευή των δύο μεταλλικών στεγάστρων εισόδων, συνολικού 
βάρους 660ton, ξεκίνησε στις 07/03/04 και ολοκληρώθηκε στις 18/07/04. Οι δύο πρώτες 
εβδομάδες δαπανήθηκαν για τη θεμελίωση των στεγάστρων η οποία περιελάμβανε 32 
πασσάλους όγκου σκυροδέματος 1025m3, εκσκαφή 4 κεφαλόδεσμων όγκου 725m3, 
τοποθέτηση των αγκυρίων των τόξων βάρους 35.50ton, τοποθέτηση του οπλισμού των 
κεφαλοδέσμων, εγκατάσταση της θεμελιακής γείωσης και σκυροδέτηση των 
κεφαλοδέσμων. Παράλληλα με τις εργασίες θεμελίωσης, ξεκίνησε και η βιομηχανική 
κατασκευή των μεταλλικών τμημάτων των στεγάστρων. Η βιομηχανοποίηση ήταν 
συνολικής διάρκειας 11 εβδομάδων, καθώς όλα τα κύρια μέλη του φορέα ήταν 
συγκολλητής διατομής. 
 
Στις 02/05/04 ξεκίνησε η άφιξη των τμημάτων του φορέα στο έργο. Προτεραιότητα 
δόθηκε στο κεντρικό τμήμα κάθε τόξου, μήκους 43.80m, το οποίο αποτελούνταν από 4 
τμήματα που έπρεπε να μονταριστούν και να συγκολληθούν μεταξύ τους επί τόπου του 
έργου. Μέχρι την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων κάθε τόξου τοποθετήθηκαν τα ακραία 
τμήματα αυτού, μήκους 5.20m που έφεραν τις πλάκες αγκύρωσης, και τα παρακραία 
τμήματα, μήκους 2.45m εγκάρσια, στα οποία ήταν ήδη συγκολλημένες από το εργοστάσιο 
οι ακραίες, κιβωτοειδούς διατομής, δοκοί των στεγάστρων. Στη συνέχεια έγινε η ανέγερση 
του κεντρικού τμήματος του πίσω τόξου επί του οποίου είχαν ήδη συγκολληθεί οι 
εγκάρσιες κύριες δοκοί που συνθέτουν τον μικρό πρόβολο και η σωληνωτή διατομή που 
συνδέει τα ελεύθερα άκρα των δοκών μεταξύ τους. Ακολούθησε η ανέγερση του 
κεντρικού τμήματος του μπροστινού τόξου και η σύνδεσή του με το πίσω, με τη βοήθεια 
τμήματος της μεσαίας κύριας δοκού του στεγάστρου. Επόμενο στάδιο της κατασκευής 
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ήταν η τοποθέτηση των μεταξύ των δύο τόξων τμημάτων των κύριων δοκών και των 
συνδέσμων δυσκαμψίας του φορέα. Ακολούθησαν τα τμήματα εκείνα των κύριων δοκών 
που συνθέτουν το μεγάλο πρόβολο των στεγάστρων, οι δευτερεύουσες κοιλοδοκοί και η 
σωληνωτή διατομή που συνδέει τα ελεύθερα άκρα των κύριων δοκών. Στη συνέχεια έγιναν 
οι επισκευές της βαφής των μεταλλικών στοιχείων στις θέσεις των συγκολλήσεων, η 
τελική βαφή κάθε στεγάστρου και ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης των δοκίδων 
σκίασης και των ηλεκτρολογικών παροχών για το φωτισμό των στεγάστρων. 
 
Στις 30/06/04 ολοκληρώθηκαν όλες οι ανωτέρω εργασίες και ακολούθησε η σκυροδέτηση 
των 8 εδράσεων για τον εγκιβωτισμό των αγκυρίων και του κατώτερου τμήματος του 
τόξου, όπως προέβλεπε η αρχιτεκτονική μελέτη. Οι εργασίες σκυροδέτησης των βάσεων 
ολοκληρώθηκαν στις 8/07/04. Τέλος, τοποθετήθηκαν οι μεμβράνες οροφής των 
στεγάστρων συνολικής επιφάνειας, για τα δύο στέγαστρα, 1056m2. 
 
 
8. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΡΓΟΥ 
 
• Κύριος του έργου: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
• Σύμβουλος μελετών: BUNG (Σύμβουλος: Ιωάννης Ερμόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ) 
• Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη: CALATRAVA S.A [9] 
• Ανάδοχος του έργου: κ/ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  

(Εργοταξιάρχης: Άννα Χατζηφώτη) 
• Στατική μελέτη ελέγχου: Χάρης Γαντές, Ισαβέλλα Βασιλοπούλου [1] 
• Εδαφοτεχνική Μελέτη: Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ [2] 

(Γεώργιος Γκαζέτας, Καθηγητής ΕΜΠ) 
• Μελέτη θεμελίωσης: ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ (Θεμιστοκλής Τσιμώνος) [10] 
• Κατασκευή και ανέγερση Μεταλλικού Φορέα: ΕΜΕΚ Α.Ε 

(Γεώργιος Πατητής – Σπυρίδων Χατζησταμάτης) 
• Προμήθεια μεμβράνης οροφής: Taiyo Membrane Corporation  

(Κωνσταντίνος Καρακώστας) 
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ABSTRACT 
 
In the present paper the main issues of the design verification study and the construction of 
the entrance canopies of the Athens Olympic Sports Complex are summarized. The design 
verification study was based on the Santiago Calatrava S.A 7th design revision of 
September 2003, and was carried out due to the contractor’s contractual requirements, 
aiming also at enhancing the strength of the anchorage of the steel superstructure on the 
reinforced concrete foundation, as well as the foundation itself. The differences between 
these two designs are highlighted, and the erection of the structure is briefly described. 
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