
   

 
 

 

 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 

 

 

 

Ανακαίνιση Ξενοδοχείου “King George” στο Σύνταγµα

 

Το έργο αφορά την ανακαίνιση και ενίσχυση του από οπλισµένο σκυρόδεµα φέροντος οργανισµού του 

Ξενοδοχείου King George στη πλατεία Συντάγµατος στην Αθήνα στα πλαίσια της προετοιµασίας του για την 

φιλοξενία επισκεπτών για τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004. 

Το κτίριο έχει κατασκευασθεί το 1935, αποτελείται από 14 στάθµες και η συνολική του δόµηση είναι 

περίπου 8.000 m2. 

Το κτίριο του Ξενοδοχείου περιλαµβάνει υπόγεια, ισόγειο, ηµιόροφο, έξι υπερκείµενους ορόφους, δυο 

εσοχές και δώµα. Μέχρι και την οροφή του ηµιορόφου οι όροφοι είναι πλήρεις ενώ από τον 1ο όροφο και 

άνω δηµιουργείται αίθριος χώρος στο κεντρικό τµήµα της κάτοψη του κτιρίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Ο φορέας του είναι κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα ενώ η δεύτερη εσοχή του και το δώµα 

είναι κατασκευασµένα από χάλυβα. Χαρακτηρίζεται από τις πολλές ανισοσταθµίες που παρουσιάζει, κυρίως 

στους υπόγειους χώρους, από τις δοκούς µεγάλου ανοίγµατος (κάποιες δοκοί έχουν άνοιγµα 14.00 µ.) και 

µεγάλου ύψους και από τις δοκούς που σε πολλές θέσεις είναι ανεστραµµένες ή ηµιανεστραµµένες.  

 

Οι παρεµβάσεις που έγιναν στο κτίριο περιλαµβάνουν: 

 

• Την ενίσχυση της θεµελίωσης του µε την κατασκευή νέας εσχάρας πεδιλοδοκών. 

• Την καθαίρεση πλακών και δοκών στα υπόγεια και αντικατάσταση τους µε νέες δοκούς και πλάκες 

σε παραπλήσιες στάθµες έτσι ώστε να µειωθούν οι ανισοσταθµίες και να γίνουν λειτουργικοί οι 

χώροι. 

• Κατασκευή πισίνας στον χώρο του υπογείου. 

• Ενίσχυση µε µανδύα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος του περιµετρικού από λιθοδοµή τοίχου των 

υπογείων. 

• Ενίσχυση µε µανδύες έγχυτου σκυροδέµατος των υποστυλωµάτων και δοκών των υπογείων. 

• Κατασκευή νέων αντισεισµικών τοιχωµάτων, καθ’όλο το ύψος του κτιρίου ενιαία θεµελιούµενων µε 

τα υπόλοιπα κατακόρυφα στοιχεία. 

• Ενίσχυση µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος των υποστυλωµάτων και δοκών της 

ανωδοµής. 

• Αντικατάσταση µέρους των ηµιανεστραµµένων και ανεστραµµένων δοκών µε δοκούς κανονικής 

κρέµασης ώστε να αντιµετωπισθούν διάφορα λειτουργικά προβλήµατα του κτιρίου. 

• Παρέµβαση στα κατακόρυφα στοιχεία της όψης του κτιρίου µε µερική αντικατάσταση και προσθήκη 

νέων πολύ µικρού αριθµού υποστυλωµάτων της όψης του κτιρίου. 

• Αντικατάσταση του από χάλυβα τελευταίου ορόφου του κτιρίου µε όροφο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα στο οποίο µάλιστα τοποθετείται και µικρή πισίνα. 

• Μικρές στατικές παρεµβάσεις σε δοκούς και πλάκες ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση Η/Μ 

καναλιών. 
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