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Στόχος :    H κατασκευή σύγχρονων εξοχικών κατοικιών που δύνανται να αξιοποιηθούν από 

τους ιδιοκτήτες των και ως τουριστικά πολυτελή καταλύματα, επιφέροντας ετήσιο έσοδο που 

θα αποσβέσει το κόστος κατασκευής σε μια πενταετία λόγω της ήδη εξασφαλισθείσας για το 

σκοπό αυτό επιδότησης με 41% από την Ε.Ε.  

 

Κατασκευή: Θα γίνει από την ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ με μέθοδο που επελέγη ειδικά για να 

υπηρετήσει τον ανωτέρω στόχο, με τον οικονομικότερο και πλέον καινοτόμο τρόπο, παρουσιά-

ζοντας στην Ελληνική αγορά την νέα σύγχρονη μέθοδο πράσινης δόμησης χαμηλού κόστους, 

ικανή να εφαρμοσθεί και σε βιομηχανικούς χώρους. 

Αναλυτικότερα προτείνεται η ομαδοποίηση των κατασκευών ανά οικοδομικό τετράγωνο με 

κοινόχρηστους χώρους Υποδοχής, ψησταριάς, πισίνας, σάουνας, λυμάτων, (οικολογικού 

χώρου επεξεργασίας), κλπ και ενιαίας πετρόκτιστης περίφραξης.  

Τα κτίρια θα είναι ισόγεια ή διώροφα, ανάλογα με την θέση και τον 

προσανατολισμό του οικοπέδου, χωρίς απαραίτητη την ύπαρξη υπογείου,  

ενεργειακής κλάσης Α+,  με φωτοβολταϊκά στη στέγη και ατομικές μικρές 

ανεμογεννήτριες για υπερκάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους και όχι 

μόνο.     

Η θεμελίωση θα γίνει με  την χρήση του συστήματος 

Κοχλιωτής θεμελίωσης (Πασσαλόμπηξης) και καινοτόμου 

συστήματος κόμβων σύνδεσης των μεταλλικών στοιχείων 

του φέροντος οργανισμού με αντισεισμικό εφέδρανο, το 

οποίο ενισχύει την αντισεισμική λειτουργία της 

κατασκευής. 

Τα κτίρια του συστήματος δεν εδράζονται στο έδαφος. 

Τα μηχανήματα εφαρμογής της κοχλιωτής θεμελίωσης 

μπορούν να ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν την 

ικανότητα φόρτισης κάθε πασσάλου σε σχέση με την 

στατική μελέτη. 

 

 

 

 



Τοιχοποιία – δάπεδα – οροφές:  Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα είναι μεταλλικός (μικρής 

διατομής γαλβανισμένα στοιχεία) σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένα Δομικά μονωμένα 

Πάνελ SIPs (Structural Insulated Panels). 

Τα πάνελ αυτά σχεδιάσθηκαν αποκλειστικά από μας και έχουν 

αντικαταστήσει το ξύλο (ΟSB) με το Storm Board, 

(ανακυκλωμένη πλαστική σανίδα), με πολύ περισσότερα 

πλεονεκτήματα, ειδικά σε αντοχή, μόνωση και πυροπροστασία.  

Η θεμελίωση, ο φέρων οργανισμός (μέταλλο), τα στοιχεία 

πληρώσεως των τοίχων, το δάπεδο, το δώμα, οι βεράντες και τα 

αίθρια υλοποιούνται πλήρως μέσω της εφαρμογής του 

συστήματος. Το σύστημα παρέχει ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα, διότι μέσω αυτού είναι δυνατόν να 

υλοποιηθεί κάθε αρχιτεκτονική πρόταση, αρκεί αυτή να 

προσαρμόζεται στον κατασκευαστικό κάναβο  “1,20 μ. x 1,20 μ”. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ SIPS 

 

YΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΣΑΛΟΜΠΙΞΗ 

Συνολική εσωτερική επιφάνεια ισογείου και υπογείου 124,9 τ.μ. 

Για την κατασκευή ολόκληρης της κατοικίας με το δικό μας πάνελ με πλαστικό θα χρειασθούν 

τα παρακάτω: 

1. Θεμελίωση με πασσάλους για συνολική επιφάνεια 140 τ.μ. αυλής + 80τ.μ. υπογείου 

2. Πάνελ για οροφή υπογείου 80τ.μ. + 80 τ.μ. οροφή ισογείου 

3. Πάνελ εξωτερικής τοιχοποιίας 140 τ.μ. 

4. Πάνελ εσωτερικής τοιχοποιίας 230 τ.μ.  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  750τ.μ. ΠΑΝΕΛ ή 1500 τ.μ. πλαστική σανίδα 19mm. 

ΕΚΤΙΜΌΜΕΝΟ ΚΌΣΤΟΣ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ & ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 20.000 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ  & ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ      45.000 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΟΡΤΕΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΑ – WC – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ κλπ.) 20.000 

Αν επιδοτηθεί το πλαστικό λόγω προστασίας του περιβάλλοντος, το κόστος της προτεινόμενης 

κατασκευής θα πέσει κάτω από το 60% μιας συμβατικής κατασκευής. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 


