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Περίληψη 
 

Η παοξύρα ξμιλία πεοιλαμβάμει ςημ αμαλσςική πεοιγοατή ςηπ καςαρκεσαρςικήπ μεθόδξσ top-down, με 
εταομξγή ρε έογξ ρςξ Vietnam. To έογξ είμαι ρσγκοόςημα καςξικιώμ σφηλώμ ποξδιαγοατώμ και 
απξςελείςαι από ςοία κςίοια 45 ξοότχμ έκαρςξ, ρσμξλικξύ ύφξσπ 180μ, με εμπξοικό κέμςοξ ρςη βάρη και 
ςέρρεοα σπόγεια.   Σςημ μέθξδξ ασςή, η καςαρκεσή ςηπ αμχδξμήπ γίμεςαι παοάλληλα με ςημ καςαρκεσή ςχμ 
σπξγείχμ ξοότχμ. Για μα επιςεσυθεί ασςό, υοηριμξπξιξύμςαι ποξρχοιμά μεςαλλικά σπξρςσλώμαςα (King 
posts) ςα ξπξία ςξπξθεςξύμςαι ρςξ πάμχ ςμήμα ςχμ παρράλχμ θεμελίχρηπ, και θα σπξρςηοίνξσμ ςμήμα ςηπ 
αμχδξμήπ, καςά ςημ διάοκεια ςηπ καςαρκεσήπ ςχμ σπόγειχμ ξοότχμ. Να ρημειχθεί πχπ ξι σπόγειξι όοξτξι 
καςαρκεσάζξμςαι από πάμχ ποξπ ςα κάςχ. Με ςημ μέθξδξ ασςή, επιςσγυάμεςαι ρημαμςική επιςάυσμρη ςχμ 
εογαριώμ, ρε ρύγκοιρη με ςημ ρσμβαςική μέθξδξ καςαρκεσήπ με αμξιυςή εκρκατή. Και ασςό διόςι ξι εογαρίεπ 
για ςημ καςαρκεσή ςηπ αμχδξμήπ, μπξοξύμ μα νεκιμήρξσμ αμέρχπ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ παρράλχμ, και 
εμώ ξι σπόγειξι όοξτξι είμαι ρε ενέλινη. Σςημ παοξσρίαρη πεοιλαμβάμξμςαι τχςξγοατίεπ καθώπ και ρύμςξμη 
ςευμική πεοιγοατή όλχμ ςχμ τάρεχμ καςαρκεσήπ, μέυοι και ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ έογξσ.   
 

ύμτομο βιογραφικό 
 

Ο Κχμρςαμςίμξπ Μσγιάκηπ εογάζεςαι ρςξ ςμήμα μελεςώμ ςηπ Αουιοόδξμ. Δίμαι Διπλχμαςξύυξπ Πξλιςικόπ 
Μηυαμικόπ ςξσ Δθμικξύ Μεςρόβιξσ Πξλσςευμείξσ (1996). Καςέυει μεςαπςσυιακό δίπλχμα από ςξ Imperial 
College ςξσ Λξμδίμξσ (1997). Δνειδικεύεςαι ρςημ μελέςη μεςαλλικώμ και ρύμμικςχμ καςαρκεσώμ. Έυει 
ρσμμεςάρυει ρςημ μελέςη και καςαρκεσή ρύμθεςχμ κςιοιακώμ έογχμ καθώπ και έογχμ σπξδξμήπ ρε διάτξοεπ 
υώοεπ όπχπ Ιαπχμία, Δλλάδα, Ημχμέμα Αοαβικά Δμιοάςα, Καςάο, Σαξσδική Αοαβία, και πιξ ποόρταςα ρςξ 
Βιεςμάμ.  Έυει ρσμεογαρςεί με μεγάλξσπ Δλλημικξύπ καςαρκεσαρςικξύπ ξμίλξσπ όπχπ Αουιοόδξμ και Άκςχο, 
και με διεθμείπ μελεςηςικέπ εςαιοίεπ όπχπ Arup, Bechtel, Artelia, Worley Parsons, Atkins, κςλ. Σςα ρημαμςικά 
έογα ρςα ξπξία ρσμμεςείυε, πεοιλαμβάμξμςαι εγκαςαρςάρειπ καςαρκεσήπ σπξβοσυίχμ ρςξ Σκαοαμαγκά, έογα 
για ςξσπ Ολσμπιακξύπ ςξσ 2004 όπχπ ςξ γήπεδξ αμςιρταίοιρηπ και οσθμικήπ γσμμαρςικήπ ρςξ Γαλάςρι και ςξ 
Κέμςοξ ςύπξσ (MPC), η καλχδιχςή γέτσοα Shaikh Zayed Bridge ρςξ Abu Dhabi, ςξ Δκθεριακό κέμςοξ (ADNEC) 
ρςξ Abu Dhabi, ςξ Αμεοικαμικό ρυoλείξ ρςξ Dubai, ςξ μέξ αεοξδοόμιξ Hamad ρςημ Doha, ςξ κςιοιακό 
ρσγκοόςημα Metropolis ρςξ Hanoi, καθώπ και ςξ ρύμθεςξ ςξσοιρςικό και ξικιρςικό αμάπςσγμα KN Paradise 
ρςξ κεμςοικό Vietnam.  
 
Πληροφορίες:  http://www.labmetalstructures.civil.ntua.gr/ 
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