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A.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΡΟΝΤΑ 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 
 
Α.1  Εισαγωγή – Γενική περιγραφή υφιστάμενου φορέα. 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την στατική μελέτη για τον έλεγχο επάρκειας 
υφιστάμενου κτιρίου με χρήση σχολείου και την αποκατάστασή του με προτάσεις 
ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού. Το υπό μελέτη κτίριο  βρίσκεται στον οικισμό 
Κουμαίικα Σάμου. Λόγω του πρόσφατου σεισμού που έπληξε  το νησί της Σάμου στις 
30 Οκτωβρίου 2020 και είχε μέγεθος 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών (το USGS αναφέρει ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,0) και 
έγινε αισθητός σε πολλά μέρη της Ελλάδας και της δυτικής Τουρκίας, το σχολείο 
εμφάνισε βλάβες που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά. Το επίκεντρο του 
σεισμού ήταν 19 χιλιόμετρα βορείως της Σάμου, στον κόλπο της Εφέσου. 

Η μελέτη εκπονήθηκε ώστε να αξιολογηθεί η επάρκεια του κτιρίου σε στατικά 
και δυναμικά φορτία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και ώστε να 
προταθούν τρόποι επισκευής, στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης του κτιρίου. 
 Το κτίριο, το οποίο έχει χρήση σχολείου (δημοτικό), έχει ως φέροντα 
οργανισμό λιθοδομή από τοπικό ασβεστόλιθο και φέρει επικάλυψη από ξύλινη στέγη. 
Η κάτοψη του κτιρίου έχει ορθογωνικό σχήμα με περιμετρική φέρουσα λιθοδομή 
πάχους 0,60m. Οι διαστάσεις σε κάτοψη είναι 19,98 Χ 7,89 m.  
 
 

 
 
Εικ 1.2: Γενική  θέση του έργου (εικόνα από googlemaps). 
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Εικ 1.2: Επισήμανση θέσης έργου εντός οικισμού (εικόνα από ktimanet). 
 
 Το υπό μελέτη κτίριο εκτιμάται ότι έχει ανεγερθεί στις αρχές του 20ου αιώνα.  
 
  
 Για την κατανόηση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου παρακάτω 
παρουσιάζονται τα σχέδια που επιδόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή από την διεύθυνση 
τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Σάμου. 
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Εικ 2 Απόσπασμα κάτοψης ισογείου 

 

 
Εικ 3 Απόσπασμα τομής κτιρίου 
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 Έγινε λεπτομερής αποτύπωση του φέροντα οργανισμού ώστε να προκύψουν 
τα σχέδια αποτύπωσης που παραδίνονται συνημμένα. 
 Στα συνημμένα σχέδια της σημερινής αποτύπωσης ΣΑ01 και ΣΑ02 
παρουσιάζεται ο φορέας όπως είναι σήμερα υλοποιημένος.  
 

 Έτσι ο φορέας περιλαμβάνει τις παρακάτω στάθμες (λαμβάνεται ως στάθμη 
±0.00 η στάθμη του δαπέδου της ΝΑ αυλής. 
 

 Στάθμη δαπέδου ισογείου +1.62m 
 Στάθμη οροφής ισογείου  +6.20m 
 Στάθμη κορυφής στέγης +7.80m 

 
  Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το σχολείο όπως φωτογραφήθηκε τον 
Δεκέμβριος του 2020 μετά από τον σεισμό.  
 

 
Εικ 4: Άποψη σχολείου – Δεκέμβριος 2020. 
 

 

Α.2 Παθολογία φέροντα οργανισμού Φέρουσας λιθοδομής 
 
 Οι βλάβες που παρουσιάστηκαν στο κτίριο λόγω του πρόσφατου σεισμού 
εντοπίζονται κυρίως σε πεσσούς ανάμεσα από ανοίγματα και οφείλονται τόσο σε 
καμπτικές όσο και διατμητικές αστοχίες. Οι ρηγματώσεις εμφανίζουν μικρό σχετικά 
εύρος. Για την αποφυγή της διεύρυνσης των ρηγματώσεων από την επίδραση των 
μετασεισμών και την εμφάνιση πρόσθετων αστοχιών, τοποθετήθηκε σύστημα 
προσωρινής αντιστήριξη από μεταλλικές αντηρίδες στην ΝΑ πλευρά του κτιρίου (εικ.4) 
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Στις παρακάτω εικόνες δίνονται οι πιο χαρακτηριστικές θέσεις στις οποίες 
εντοπίστηκαν ρηγματώσεις. 
 
 

   
 
Εικ 5: Ενδεικτικές θέσεις εμφάνισης αστοχιών. 
 
Α.3 Παθολογία φέροντα οργανισμού ξύλινης στέγης 
 
 Ο φέρων οργανισμός της ξύλινης στέγης είναι σε γενικώς καλή κατάσταση και 
δεν φέρει εμφανή σημάδια αστοχιών. 
 
 
Α.4 Διερεύνηση, τεκμηρίωση Φ.Ο. υφιστάμενου δομήματος 
 
 Προκειμένου να διερευνηθούν και να υπολογιστούν τα μηχανικά χαρακτηριστικά 
της φέρουσας τοιχοποιίας του κτιρίου έγιναν ερευνητικές εργασίες και μετρήσεις. Οι εν 
λόγω έρευνα έγινε από την εταιρεία με την διακριτική επωνυμία ΕΠΙ ΒΛΑΒΩΝ – 
ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ Α. & ΣΙΑ ΟΕ. Συνημμένα καταθέτουμε το τεύχος Αποτίμησης 
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μηχανικών χαρακτηριστικών το οποίο υπογράφει η υπεύθυνη μηχανικός 
Θεοχάρη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πάτρας, το οποίο 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν και είναι 
επιγραμματικά οι παρακάτω: 
 α. Κρουσιμετρήσεις σε λίθους και κονιάματα 
 β. Λήψη Θραύση Κονιαμάτων και Λιθοσωμάτων 
 
 Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν υπολογίστηκε η θλιπτική αντοχή των 
λιθοσωμάτων και του συνδετικού κονιάματος. Προέκυψαν τα παρακάτω: 
 
Υπολογισμός θλιπτικής αντοχής συνδετικού κονιάματος 
 
 Το αρχικό συνδετικό κονίαμα είναι ασβεστοκονίαμα μέσης αντοχής. Σύμφωνα με 
την τεχνική έκθεση αποτίμησης των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών δόμησης 
και την αναγωγή σε χαρακτηριστικές τιμές, το κονίαμα δομής παρουσιάζει την 
παρακάτω χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή:  
 fck,mortar = 2,22 MPa 
 
Υπολογισμός θλιπτικής αντοχής λιθοσωμάτων 
 
 Αντίστοιχα τα λιθοσώματα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούνται από τοπικά 
ασβεστολιθικά πετρώματα. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση αποτίμησης των 
μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών δόμησης και την αναγωγή σε χαρακτηριστικές 
τιμές, τα λιθοσώματα παρουσιάζουν την παρακάτω χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή: 
 fck,stone =15,29 MPa 
 
 
 Στο κεφάλαιο 3, παρ 3.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ αναφέρεται: Πριν από οποιαδήποτε 
μελέτη ή επέμβαση, απαιτείται η διερεύνηση και τεκμηρίωση του υφιστάμενου 
δομήματος σε επαρκή έκταση και βάθος, ώστε να καταστούν όσο γίνεται πιο 
αξιόπιστα τα δεδομένα στα οποία θα στηριχθεί η μελέτη αποτίμησης ή 
ανασχεδιασμού. Προς τούτο απαιτείται η αποτύπωση του δομήματος και της 
κατάστασής του, η σύνταξη του ιστορικού της κατασκευής και της συντήρησής του, η 
καταγραφή των τυχόν βλαβών ή φθορών, καθώς και η εκτέλεση επιτόπου 
διερευνητικών εργασιών και  μετρήσεων.  
 
 
Τεκμηρίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών φέροντα οργανισμού 
 
 Όπως προαναφέρθηκε, επιδόθηκαν από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του 
Δήμου Δυτικής Σάμου, σχέδια του κτιρίου σε ηλεκτρονική μορφή (κάτοψη, τομή, 
όψεις).  
 Για την τεκμηρίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του φέροντα 
οργανισμού έγιναν εργασίες στατικής αποτύπωσης και διερευνητικές τομές. 
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Εικ 6: Πίνακας 3.2: Στάθμη αξιοπιστίας γεωμετρικών δεδομένων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
 

 Σύμφωνα με τον πίνακα 3.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ, η στάθμη αξιοπιστίας 
γεωμετρικών δεδομένων μπορεί να εκτιμηθεί ως υψηλή ως προς τη γεωμετρία 
και ικανοποιητική ως προς τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών δόμησης 
(λιθοσώματα και κονίαμα δόμησης).  
Καθώς ο ΚΑΝ.ΕΠΕ αφορά σε επεμβάσεις σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί το επίσημο κείμενο του 
Κανονισμού Επεμβάσεων για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία (ΚΑΔΕΤ) για την 
επίλυση του κτιρίου έγινε δυναμική ελαστική ανάλυση με το προτεινόμενο φάσμα 
σχεδιασμού του EC8 και λήφθηκε υπόψιν το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.  
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Εικ 7: Θέσεις λήψης δοκιμίων ισογείου 
 
 

 
Εικ 8: Θέσεις λήψης δοκιμίων υπογείου 
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Μηχανικά Χαρακτηριστικά Φέρουσας λιθοδομής προ επέμβασης με μανδύα: 
 Υπολογίστηκαν τα μηχανικά χαρακτηριστικά με βάση τις διατάξεις του EC6 και 
με βάση τις χαρακτηριστικές θλιπτικές αντοχές. 

 
 

Συγκεντρωτικά τα μηχανικά χαρακτηριστικά της λιθοδομής πριν από την επέμβαση: 

Λιθοδομή από τοπικούς λίθους 

Αντοχή σε θλίψη: fk = 2.98 MPa 

Αντοχή σε διάτμηση: fvk = 0.10+0.4σd MPa 

Μέτρο ελαστικότητας: Ε = 2980 MPa 

Λόγος Poisson: ν = 0.25 

Μέτρο διάτμησης: G = 1190 MPa 

Ειδικό βάρος γ = 26.00 KN/m³ 

Χαρακτηριστική καμπτική αντοχή παράλληλα στους αρμούς fxk1 = 0.05 MPa 

Χαρακτηριστική καμπτική αντοχή κάθετα στους αρμούς fxk1 = 0.20 MPa 
 

 Μηχανικά Χαρακτηριστικά Φέρουσας λιθοδομής με μονόπλευρο μανδύα 10cm: 

 Υπολογίστηκαν τα μηχανικά χαρακτηριστικά με βάση τις διατάξεις του EC6 και 
με βάση τις χαρακτηριστικές θλιπτικές αντοχές. 
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 Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα μηχανικά χαρακτηριστικά της 
φέρουσας λιθοδομής μετά την εφαρμογή του μανδύα από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
ποιότητας C25/30. 

Μηχανικά Χαρακτηριστικά Σκυροδέματος Μανδύα και Πεδιλοδοκού: 

Σκυρόδεμα C25/30: 
Μέτρο ελαστικότητας Ε = 30.5 GPa 
Λόγος Poisson ν = 0.2 
Κυλινδρική αντοχή fck = 25 MPa 
Εφελκυστική αντοχή fctm = 2.6 MPa 
Διατμητική αντοχή τRd = 0.30 MPa 
Σ.Α. για Ο.Κ.Α. γc = 1.50 
Ειδικό βάρος γ = 25KN/m³ 
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Μηχανικά Χαρακτηριστικά Χάλυβα οπλισμών μανδύα και πεδιλοδοκού: 

Διαμήκεις οπλισμοί B500C - Συνδετήρες B500C: 
 
Μέτρο ελαστικότητας  Ε = 200 GPa 
Λόγος Poisson ν = 0.3 
Εφελκυστική αντοχή fyk = 500 MPa 
Σ.Α. για Ο.Κ.Α. γs = 1.15  

 

Μηχανικά Χαρακτηριστικά Δομικής Ξυλείας Στέγης: 
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Β. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ 

Β.1 Κανονισμοί  

Οι κανονισμοί που ελήφθησαν υπόψη για την αποτίμηση της φέρουσας 
ικανότητας του δομήματος είναι: 

 
1. ΕC1 «Basis of design and actions on structures»  

  «Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές» 
2. ΕC2 «Design of concrete structures»  
   «Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα» 
3. EC5 «Design of timber structures»  

 «Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών» 
4. EC6 «Design of masonry structures»  

 «Σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία» 
5. EC7 «Geotechnical design»  
  «Γεωτεχνικός σχεδιασμός» 
6. EC8 «Design provisions for earthquake resistance  of structures»  
                      «Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών» 
7. ΚΑΝ. ΕΠΕ. (ΦΕΚ 2984/Β/30-08-2017) 2η αναθεώρηση του (2017) 
8. προσχέδιο ΚΑΔΕΤ 
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Β.2 Φορτία για την ανάλυση του φορέα 

  

 Για τον έλεγχο επάρκειας το μοντέλο προσομοίωσης φορτίστηκε με βάση 
όσα ορίζονται στον EC1. Τα τελικά φορτία που λήφθηκαν είναι τα παρακάτω: 
 
 

 

 

Β.3 Παραδοχές - μέθοδος ανάλυσης  

 

 To υπό μελέτη κτίριο (ισόγειο σχολείο με υπόγειο) μελετήθηκε με το πρόγραμμα 
FEDRA (πρόγραμμα στατικής και δυναμικής ανάλυσης σχεδιασμού και 
διαστασιολόγησης χωρικών φορέων). Πραγματοποιήθηκε ανάλυση του φορέα κατά 
EC8-3 με την ελαστική μέθοδο και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ και τον 
ΚΑΔΕΤ (το προσχέδιο του ΚΑΔΕΤ στην παρούσα φάση). Με χρήση των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις αναλύσεις έγινε έλεγχος των πεσσών από 
φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του EC6.  
  Η στατική μελέτη συνοδεύεται από τρία τεύχη υπολογισμών. Στο Τ02Α (Τεύχος 
υπολογισμών κτιρίου προ επεμβάσεων – έλεγχοι επάρκειας) ελέγχονται όλες οι 
προαναφερόμενες διατομές και παρουσιάζονται οι λόγοι επάρκειας των επί μέρους 
μελών για την τοιχοποιία. Το δεύτερο τεύχος αποτελεί το τεύχος με τους ελέγχους για 
τα ενισχυμένα μέλη και ονομάζεται Τ02Β (Τεύχος υπολογισμών ενισχυμένου φορέα). 
 Τέλος για τον έλεγχο των ξύλινων μελών της στέγης πραγματοποιήθηκε 
ανάλυση με το πρόγραμμα WOOD EXPRESS και τα αποτελέσματα των επιλύσεων 
παρουσιάζονται στο τεύχος Τ02Γ. 
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Περιγραφή μοντέλου προσομοίωσης για τον έλεγχο Τοίχων: 
 
 Αρχικά γίνεται περιγραφή των προσομοιωμάτων φέρουσας τοιχοποιίας με την 
μέθοδο των πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων. 
 
 Με την ολοκλήρωση του προσομοιώματος πραγματοποιούνται δύο αναλύσεις: 
 
 Α στάδιο: Έλεγχος πεσσών από φέρουσα λιθοδομή πριν από τις επεμβάσεις. 
 
 Β στάδιο: Τροποποίηση με ενισχύσεις της φέρουσας λιθοδομής με μονόπλευρο 
μανδύα Gunite πάχους 10cm, ποιότητας C25/30, με οπλισμό #Φ10/15 κι 
επανέλεγχος. 
 
 Από τις επιλύσεις του Α σταδίου προκύπτουν τα μέλη που αστοχούν και οι 
λόγοι επάρκειας όλων των μελών του κτιρίου και παρουσιάζονται στο Τ02Α. Στη 
συνέχεια προτείνονται συγκεκριμένες επεμβάσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στα 
σχέδια επεμβάσεων, τροποποιείται το μοντέλο προσομοίωσης και επανεπιλύεται εκ 
νέου. 
 

Β.4 Στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού 

 Παρακάτω παρατίθεται την αντίστοιχη ενότητα του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ώστε να είναι 
κατανοητή η ερμηνεία της “Στάθμης Επιτελεστικότητας”. 
 
Β.4.1 Γενικά 
 
 α. Για την εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινωνικό – οικονομικών αναγκών, 
 θεσπίζονται διάφορες “στάθμες επιτελεστικότητας” (στοχευόμενες 
 συμπεριφορές) υπό δεδομένους αντίστοιχους σεισμούς σχεδιασμού. 
 β. Οι στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού (Πιν. 2.1) αποτελούν συνδυασμούς 
 αφενός μιας στάθμης επιτελεστικότητας και αφετέρου μιας σεισμικής δράσης, 
 με δεδομένη “ανεκτή πιθανότητα υπέρβασης κατά την τεχνική διάρκεια ζωής 
 του κτιρίου” (σεισμός σχεδιασμού). 
 γ. Στον παρόντα Κανονισμό προβλέπονται στόχοι επανελέγχου αναφερόμενοι 
 αποκλειστικά και μόνον στον φέροντα οργανισμό και στις τοιχοπληρώσεις. 
 Η σχετική πρόβλεψη του ΕΚ8-3 (§2.1(2)) υπηρετείται με τον ακόλουθο Πίνακα. 
  
 Στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού 

Πιθανότητα υπέρβασης 
σεισμικής δράσης εντός 
του συμβατικού χρόνου 
ζωής των 50 ετών 

Στάθμη επιτελεστικότητας φέροντος οργανισμού 

“Περιορισμένες 
βλάβες” 

“Σημαντικές 
βλάβες” 

“Οιονεί 
Κατάρρευση” 

10% Α1 Β1 Γ1 

50% Α2 Β2 Γ2 
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Β.4.2 Στάθμες επιτελεστικότητας 
 
 Οι στάθμες επιτελεστικότητας ορίζονται συναρτήσει του βαθμού βλάβης ως 
 εξής, ειδικώς για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού: 
 α. “Περιορισμένες βλάβες” (Α): Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί 
 μόνο ελαφριές βλάβες, με τα δομικά στοιχεία να μην έχουν διαρρεύσει σε 
 σημαντικό βαθμό και να διατηρούν την αντοχή και δυσκαμψία τους. Οι μόνιμες 
 σχετικές μετακινήσεις ορόφων είναι αμελητέες. 
 β. “Σημαντικές βλάβες” (Β): Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί 
 σημαντικές και εκτεταμένες βλάβες, ενώ τα δομικά στοιχεία διαθέτουν 
 εναπομένουσα αντοχή και δυσκαμψία και είναι σε θέση να παραλάβουν τα 
 προβλεπόμενα κατακόρυφα φορτία. Οι μόνιμες σχετικές μετακινήσεις ορόφων 
 είναι μετρίου μεγέθους. Ο φέρων οργανισμός μπορεί να αντέξει μετασεισμούς 
 μέτριας έντασης. 
 γ. “Οιονεί κατάρρευση” (Γ): Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί 
 εκτεταμένες και σοβαρές ή βαριές (μη επισκευάσιμες κατά πλειονότητα) 
 βλάβες. Οι μόνιμες σχετικές μετακινήσεις ορόφων είναι μεγάλες. Ο φέρων 
 οργανισμός έχει ακόμη την ικανότητα να φέρει τα προβλεπόμενα κατακόρυφα 
 φορτία (κατά, και για ένα διάστημα μετά, τον σεισμό), χωρίς πάντως να 
 διαθέτει άλλο ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας έναντι ολική ή μερικής 
 κατάρρευσης, ακόμη και για μετασεισμούς μέτριας έντασης. 
 
 Στο παράρτημα 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ορίζονται οι ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι 
αποτίμησης σε συνάρτηση με την Κατηγορία Σπουδαιότητας των υπό μελέτη κτιρίων. 
Για την περίπτωση των σχολείων (Σπουδαιότητα Σ3) ορίζεται ως ελάχιστη ανεκτή 
στάθμη η : Β1 
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 Τα παραπάνω μπορούν να αποτυπωθούν στο παρακάτω γράφημα 
(αποσπασμένο από το βοηθητικό εγχειρίδιο του προγράμματος ανάλυσης FESPA 
της LHlogismiki): 
 

 
 
Επιλογή στάθμης επιτελεστικότητας για το υπό μελέτη κτίριο: 
 
ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ:    
Προστασία ζωής:  Β1 
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Β.5 Σεισμικές παράμετροι - Φάσμα σχεδιασμού 

 Για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό του φορέα επιλέχτηκε να 

χρησιμοποιηθεί η δυναμική ελαστική ανάλυση με το προτεινόμενο φάσμα 

σχεδιασμού του ΕC8.  

 Το φάσμα σχεδιασμού κατά EC8 έχει τα παρακάτω δεδομένα όπως αυτά 
εμφανίζονται σε αντίστοιχο πίνακα παραμέτρων στο πρόγραμμα επίλυσης. 
 
Η περιοχή του έργου στη Σάμο ανήκει στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ 
Σεισμικότητα:     ζώνη ΙΙ (αgR/g=0.24) 
Συντελεστής σπουδαιότητας   γ=1.20  
 

Εικ.9: Κατηγορίες σπουδαιότητας κτιρίων βάση EC8. 
 
Β.6 Έδαφος 

Λαμβάνεται κατηγορία εδάφους Β κατά EC8.  
 
 Για την τελική επιλογή κατηγορίας εδάφους βάσει EC8 (δεν υπάρχει απευθείας 
αντιστοιχία με τον ΕΑΚ) λήφθηκε υπόψη η υπάρχουσα εμπειρία από παρακείμενες 
κατασκευές. 
 Για την εν λόγω κατηγορία εδάφους Β προκύπτουν οι περίοδοι ΤΒ και ΤC που 
με βάση τον πίνακα 3.2 του EC8 προκύπτουν 0,15 και 0,5 sec αντίστοιχα. Επίσης ο 
δείκτης εδάφους προκύπτει S = 1,20. 
 
  
Β.7 Συμπεράσματα 

 Οι περιμετρικές τοιχοποιίες πάχους 60cm στον έλεγχο επάρκειας εμφανίζουν 
αστοχίες τόσο διατμητικές όσο και καμπτικές. Στον πρόσφατο σεισμό που έγινε στις 
30 Οκτωβρίου 2020 και είχε μέγεθος 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, πράγματι 
εμφανίστηκαν αστοχίες σε αρκετούς πεσσούς του κτιρίου. 
 Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του συνόλου των τοίχων. 
Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή μονόπλευρου μανδύα Gunite (εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος πάχους 10cm, με οπλισμό #Φ10/15 και ποιότητας σκυροδέματος 
C25/30. 
 Για την ξύλινη στέγη διενεργήθηκε έλεγχος επάρκειας διατομών της δομικής 
ξυλείας, από τον προέκυψε επάρκεια αυτών. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών ενίσχυσης του κτιρίου, προτείνεται ένας λεπτομερέστερος 
έλεγχος της κατάστασης διατήρησης των συνδέσεων. Σε περίπτωση που 
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διαπιστωθεί ανεπάρκεια ή απώλεια σύνδεσης, θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις 
ενίσχυσης των θέσεων αυτών. Επιπλέον προτείνεται η τοποθέτηση σανιδώματος 
που θα ενισχύσει τη διαφραγματική λειτουργία της στέγης και θα προσδώσει 
πρόσθετη προστασία στην υποκείμενη δομική ξυλεία. 
 
 
 
Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  

 Μετά από την έρευνα των υλικών και τον έλεγχο επάρκειας που 
πραγματοποιήθηκε καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις για την συντήρηση, 
αποκατάσταση και επισκευή του κτιρίου. 
 
 Ενίσχυση της θεμελίωσης του κτιρίου προκειμένου να φέρει με ασφάλεια τα 
υφιστάμενα και τα νέα φορτία των επεμβάσεων. Η ενίσχυση επιτυγχάνεται  με την 
τοποθέτηση περιμετρικής θεμελιοδοκού με διατομή 1,00x0,50m κάτω από την 
στάθμη του εδάφους. Στην περιμετρική θεμελιοδοκό θα αγκυρωθεί ο κατακόρυφος 
οπλισμός του μανδύα. Για τη σύνδεση της θεμελιοδοκού στην υφιστάμενη λιθοδομή 
πραγματοποιείται, α) διάνοιξη (στο ύψος του πέλματος) 1 φωλιάς διαστάσεων 
0,30x0,30x0,25m περίπου ανά 2m2 όψης και τοποθέτηση οπλισμού 2Φ12 σε μορφή 
χιαστί ο οποίος διέρχεται εντός της φωλιάς έχοντας μορφή σχήματος Π και β) 
τοποθέτηση βλήτρων Φ16 σε ζικζακωτή διάταξη με οριζόντια απόσταση 0,50m και 
βάθος έμπηξης τουλάχιστον 0,30m. 

 

 Στις ρηγματώσεις μικρού εύρους <10mm σε όλες τις θέσεις που αυτές 
εντοπίζονται, προτείνονται ενέματα τσιμεντοκονιάματος αντοχής κατ' ελάχιστο 5ΜPa. 
Η ενεμάτωση θα γίνει σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-14-02-04-00:2009 
“Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων”. 

 

 Επισκευές μεγάλων ρηγματώσεων εύρους >10mm, βάση Τεχνικής 
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-14-02-05-00:2009 “Επισκευές μεγάλων ρωγμών 
τοιχοποιίας με σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών 
(λιθοσυρραφή)”. Η μέθοδος εφαρμόζεται για επισκευές ρωγμών μεγάλου εύρους 
>10mm και μεγάλου μήκους, διαμπερών ή μη, όταν τα λιθοσώματα είναι σπασμένα ή 
τα συζυγή λιθοσώματα είναι μικρά ή οι εγκάρσιοι τοίχοι έχουν αποκολληθεί. Αν η 
βλάβη δεν είναι εκτεταμένη δύναται να διανοιχτεί φωλιά στη θέση και να επισκευαστεί 
με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Αν η ρηγμάτωση είναι μεγάλη σε μήκος θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία που προδιαγράφεται στην ενότητα 5.5 της ΕΛΟΤ ΤΠ: 
1501-14-02-05-00:2009. 
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 Εφαρμογή σε όλες τις λιθοδομές μονόπλευρου μανδύα εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος GUNITE C25/30 με πάχος πλευράς 10cm και οπλισμό # Φ10/15. Η 
αγκύρωση θα γίνει με συνδυασμό βλήτρων και φωλέων. Θα τοποθετηθούν βλήτρα 
Φ14/50 σε κάνναβο και θα διανοιχθεί μία φωλιά ανά 2τ.μ.. Στη θέση της φωλιάς αν 
συμπέσει ο κάνναβος των βλήτρων θα παραλείπεται (βλέπε λεπτομέρεια όψης 
μανδύα). Τα βλήτρα θα τοποθετούνται μόνο πάνω σε λιθοσώματα και με βάθος 
έμπηξης όσο το βάθος των λιθοσωμάτων (min 15cm). 

Στάδια εφαρμογής μανδύα: 
Στάδια εφαρμογής μανδύα: 
α) Καθαιρούνται όλα τα επιχρίσματα από τις λιθοδομές. 
β) Διευρύνονται οι αρμοί της τοιχοποιίας για την καλύτερη πρόσφυση του 
εκτοξευόμενου σκυροδέματος στην λιθοδομή. 
γ) Διανοίγονται οι φωλιές (μία φωλιά ανά 2τ.μ). Η διάσταση κάθε φωλιάς θα είναι κατ΄ 
ελάχιστο 30cmx30cm σε όψη και βάθος 25cm.  
δ) Καθαρίζεται καλά με υδροβολή ο υφιστάμενος τοίχος ώστε να απομακρυνθούν 
όλα τα σαθρά υλικά και οι σκόνες. 
ε) Τοποθετείται σχάρα οπλισμού Φ10/15 κι ο οπλισμός των φωλιών 2Φ12 σε μορφή 
χιαστί ο οποίος διέρχεται εντός της φωλιάς έχοντας μορφή σχήματος Π. 
στ) Διαβρέχεται η επιφάνεια της τοιχοποιίας με νερό υπό χαμηλή πίεση μέχρι 
κορεσμού, χωρίς όμως να εμφανίζεται παρακράτηση ύδατος σε οπές. 
ζ) Γίνεται εκτόξευση σκυροδέματος ποιότητας C25/30. 
η) Γίνεται συντήρηση επί εικοσαήμερο με υγρή λινάτσα ή διαβροχή ή μεμβράνη 
προστασίας. 
 Για την εφαρμογή του μανδύα θα τηρηθεί η ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-14-02-09-01:2009 
“Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου 
σκυροδέματος” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΜΑΙΙΚΑ ΣΑΜΟΥ 

 Στατική Μελέτη:  Νικόλαος Χ. Τζιμόπουλος, Πολ. Μηχ. ΑΠΘ - Βασιλάκης Δ. Φλεντζούρης, Πολ. Μηχ. ΑΠΘ
     22 

 Για τις προτεινόμενες επισκευές - ενισχύσεις, θα τηρηθούν οι παρακάτω Εθνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές που συνημμένα καταθέτουμε: 
 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009 “Διάστρωση σκυροδέματος” 
2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009 “Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος” 
3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00:2009 “Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)” 
4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009 “Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων” 
5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00:2009 “Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών 
έργων” 
6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00:2009 “Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από 
σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος” 
7. ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-14-02-01-01:2009 “Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας” 
8. ΕΛΟΤ ΤΠ:1501-14-02-01-02:2009  “Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας” 
9. ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-14-02-01-03:2009 “Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας” 
10. ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-14-02-04-00:2009 “Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή 
ενεμάτων” 
11. ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-14-02-05-00:2009 “Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με 
σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή)” 
12. ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-14-02-09-01:2009 “Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 
μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος” 

 
Θεσσαλονίκη, 18-01-2021 
Οι Συντάξαντες Μηχανικοί 
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