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Education City Stadium / Doha Qatar

Νέα Γραμμή 4 Αττικό Μετρό / Αθήνα Ελλάδα

Integrated Casino Resort / Λεμεσός Κύπρος
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Έργο Μελέτης & Κατασκευής

Έναρξη Σύμβασης: Αύγουστος 2016

Παράδοση προς χρήση: Ιούνιος 2020

40 000 θέσεων και θα χρησιμοποιηθεί το Παγκόσμιο κύπελο

του Κατάρ 2022.

292 000 τ.μ. Δομήσιμη επιφάνεια

Σημαντικά στοιχεία

1. Οι προδιαγραφές του έργου απαιτούσαν την χρήση του

ΒΙΜ για την μελέτη, την κατασκευή και για την διαχείριση

και λειτουργία του έργου από τον ΚτΕ.

2. Η χρήση της διαδικασίας του ΒΙΜ ξεκίνησε από την φάση

σύνταξης της προσφοράς μιας και χρησιμοποιήθηκε

εκτεταμένα για την εκτίμηση της πρότασης του Value

Engineering.
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3. H χρήση του ΒΙΜ συνεχίστηκε στην φάση της μελέτης

από το Concept Design, και συνεχίστηκε στο Schematic,

Detailed, IFC, Shop Drawings.

4. Το μοντέλο του ΒΙΜ χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικές

μελέτες στην φάση της σύνταξης των μελετών, όπως:

- Κατασκευή του φυσικού μοντέλου για την μελέτη του

στην αεροσύραγγα (wind tunnel) και την εκτίμηση της

επίδρασης του ανέμου στην μεταλλική οροφή (εντατικά

μεγέθη σχεδιασμός), την επίδραση του ανέμου στον

κλιματισμό των κερκίδων, αγωνιστικού χώρου (εξαγωγή

δεδομένων για την μελέτη CFD).

- Προσομοίωση εισόδου και αναχώρησης των θεατών.

- Προσομοίωση γωνιών θέασης προς αγωνιστικό χώρο και

οθόνες του γηπέδου parametric & VR.



BIM CONFERENCE 2022

Education City Stadium / Doha Qatar

10/19/2022 5

5. Το μοντέλο του ΒΙΜ χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικές

μελέτες στην φάση της κατασκευής, όπως:

- Logistics / Οργάνωση εργοταξίου (>15000 άτομα στο

εργοτάξιο στην περίοδο αιχμής, 65 διαφορετικοί

υπεργολάβοι)

- Έλεγχος προόδου εργασιών (εβδομαδιαία & μηνιαία)

- Εκτίμηση ποσοτήτων και διαχείριση των εκσκαφών.

- Κινηματικές προσομοιώσεις μεταφοράς και τοποθέτησης

μηχανημάτων με ιδιαίτερα μεγάλο όγκο στην τελική τους

θέση.

- Προσομοίωση μεθόδου κατασκευής της μεταλλικής

οροφής του γηπέδου.

6. Πλήρης εξαγωγή των σχεδίων κατασκευής ΑΒΑΞ και

υπεργολάβοι.
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7. Χρήση laser scanner στο πεδίο για την επιβεβαίωση των

δεδομένων κατασκευής και πλήρης εξαγωγή των As Built

drawings από τα LOD500 BIM.

8. Χρήση ταμπλετών στο πεδίο για QC & snagging

9. Πλήρης ενημέρωση του Facility Management database με

τα δεδομένα από το ΒΙΜ και εισαγωγή στο κέντρο ελέγχου

λειτουργίας για διαχείρισης κρίσεων του Παγκοσμίου

Κυπέλλου.
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1ο Έργο της Αττικό Μετρό τύπου Μελέτης & Κατασκευής

Έργο σε εξέλιξη (φάση μελέτης και πρόδρομες εργασίες στο

πεδίο)

Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (μήκους 12,8 χλμ., 15

σταθμούς, 9 φρέατα).

Το τμήμα Α της Γραμμής 4 αποτελεί τμήμα του

προγραμματιζόμενου, μακροπρόθεσμα προς υλοποίηση,

συνολικού έργου της Γραμμής 4 και έχει μήκος 12,8 χλμ.

περίπου και επιπλέον περιλαμβάνει την Συνδετήρια

Σήραγγα της Γραμμής 4 με τις Γραμμές 2 & 3 και την

Σήραγγα Πρόσβασης και τον χώρο Εναπόθεσης/

Συντήρησης Συρμών Κατεχάκη.
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Σημαντικά στοιχεία

1. Οι προδιαγραφές του έργου απαιτούν την χρήση του ΒΙΜ

για την μελέτη και την κατασκευή του έργου.

2. 10 ομάδες μελέτης που εργάζονται για την παράδοση

των μελετών της φάσης Οριστικής μελέτης και φάσης

Μελέτης Εφαρμογής.

3. Έχουν τεθεί οι προδιαγραφές στις μελετητικές ομάδες

αναφορικά για την σύνταξη των μελετών από τις πρώτες

ημέρες της έναρξης της σύμβασης. (BEP, IMP)

4. Αναλύθηκε το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, ανά

σταθμό, φρέαρ, τούνελ, κτίριο και ύστερα ανά ειδικότητα

μελέτης που θα αντιστοιχούσε σε μοντέλο και έχει γίνει η

αντιστοίχιση ανάπτυξης LOD.
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5. Γίνεται διαρκής έλεγχος των μοντέλων της μελέτης όσο

αναπτύσσονται σε επίπεδο ωρίμανσης της μελέτης και

εντοπίζονται έγκαιρα τα ζητήματα συντονισμού.

6. Όποτε απαιτείται γίνεται έλεγχος για την μεταφορά και

τοποθέτηση στη θέση τους των μεγάλων μηχανημάτων /

αντικειμένων, π.χ. ο τόρνος των συρμών.
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7. Γίνεται πλήρης εξαγωγή των συντονισμένων

και συναρμοσμένων σχεδίων της μελέτης για

υποβολή στην ΑΜ προς έγκριση.

Συναρμοσμένο μοντέλο 

διαφορετικών ειδικοτήτων
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8. Έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί η πλατφόρμα του

κοινού περιβάλλοντος εργασίας και διαμοιρασμού των

δεδομένων του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της

ΑΜ.

9. Η πλατφόρμα μας δίνει στατιστικά δεδομένα για τα

εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, μελέτες και σχέδια

της κοινοπραξίας για την βέλτιστη διαχείριση των χρόνων

ελέγχου των υποβληθέντων και επιστροφής των

απαντήσεων.
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Ο πελάτης είχε προδιαγράψει την απαίτηση ΒΙΜ για τον

συντονισμό των μελετών και την υποστήριξη γενικά του

Έργου στην φάση της κατασκευής.

Το έργο είναι σε εξέλιξη και ένα σημαντικό μέρος του έχει

ολοκληρωθεί. Αυτή την περίοδο προχωράνε οι εργασίες fit

καθώς και ολοκληρώνονται οι εργασίες για τους

εξωτερικούς χώρους.


