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A.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΦΔΡΟΝΣΑ 

 ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

 

Α.1  Δηζαγσγή – Γεληθή πεξηγξαθή πθηζηάκελνπ θνξέα. 

 

Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ ζηαηηθή κειέηε γηα ηνλ έιεγρν επάξθεηαο 

πθηζηάκελνπ θηηξίνπ κε ρξήζε ζρνιείνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ κε πξνηάζεηο 

ελίζρπζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ. Σν ππό κειέηε θηίξην  βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό 

Μαξαζόθακπνπ άκνπ. Λόγσ ηνπ πξόζθαηνπ ζεηζκνύ πνπ έπιεμε ην λεζί ηεο 

άκνπ ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2020 θαη είρε κέγεζνο 6,7 ηεο θιίκαθαο Ρίρηεξ, ζύκθσλα 

κε ην Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ (ην USGS αλαθέξεη όηη ην κέγεζνο ηνπ ζεηζκνύ 

ήηαλ 7,0) θαη έγηλε αηζζεηόο ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο θαη ηεο δπηηθήο Σνπξθίαο, ην 

ζρνιείν εκθάληζε βιάβεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά. Σν επίθεληξν ηνπ 

ζεηζκνύ ήηαλ 19 ρηιηόκεηξα βνξείσο ηεο άκνπ, ζηνλ θόιπν ηεο Δθέζνπ. 

Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ώζηε λα αμηνινγεζεί ε επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ ζε ζηαηηθά 

θαη δπλακηθά θνξηία ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη ώζηε λα 

πξνηαζνύλ ηξόπνη επηζθεπήο, ζηαηηθήο ελίζρπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 Σν θηίξην, ην νπνίν έρεη ρξήζε ζρνιείνπ (γπκλάζην), έρεη σο θέξνληα 

νξγαληζκό ιηζνδνκή από ηνπηθό αζβεζηόιηζν θαη θέξεη επηθάιπςε από μύιηλε ζηέγε. 

Ζ θάηνςε ηνπ θηηξίνπ έρεη νξζνγσληθό ζρήκα κε πεξηκεηξηθή θέξνπζα ιηζνδνκή 

πάρνπο 0,60m. Οη δηαζηάζεηο ζε θάηνςε είλαη 25,40 Υ 15,05 m.  

 

 

 
 

Δηθ 1.2: Γεληθή  ζέζε ηνπ έξγνπ (εηθόλα από googlemaps). 
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Δηθ 1.2: Δπηζήκαλζε ζέζεο έξγνπ εληόο νηθηζκνύ (εηθόλα από ktimanet). 

 

 Σν ππό κειέηε θηίξην έρεη αλεγεξζεί ζε 2 θάζεηο. Σν θπξίσο ηκήκα δηαζηάζεσλ 

17,75x15,05m έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

1984(http://dide.sam.sch.gr/periv_ekp/egatal_sxoleia/eisagogi.htm), ελώ ε πξνζζήθε 

δηαζηάζεσλ 7,65x15,05m θαηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα.  

 

  

 Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ ηνπ θηηξίνπ παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ηα ζρέδηα πνπ επηδόζεθαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή από ηελ δηεύζπλζε 

ηερληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ. 
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Δηθ 2 Απόζπαζκα θάηνςεο ηζνγείνπ 

 

 

Δηθ 3 Απόζπαζκα ηνκήο θηηξίνπ 

 

 Έγηλε ιεπηνκεξήο απνηύπσζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ ώζηε λα πξνθύςνπλ 

ηα ζρέδηα απνηύπσζεο πνπ παξαδίλνληαη ζπλεκκέλα. 

 ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ηεο ζεκεξηλήο απνηύπσζεο Α01 θαη Α02 

παξνπζηάδεηαη ν θνξέαο όπσο είλαη ζήκεξα πινπνηεκέλνο.  
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 Έηζη ν θνξέαο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ζηάζκεο (ιακβάλεηαη σο ζηάζκε 

±0.00 ε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ ηεο Ν απιήο. 

 
 ηάζκε δαπέδνπ ηζνγείνπ +1.05m 

 ηάζκε νξνθήο ηζνγείνπ  +5.55m 

 ηάζκε θνξπθήο ζηέγεο +8.00m 

 

  ηελ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη ην ζρνιείν όπσο θσηνγξαθήζεθε ηνλ 

Γεθέκβξηνο ηνπ 2020 κεηά από ηνλ ζεηζκό.  

 

 

Δηθ 4: Άπνςε ζρνιείνπ – Γεθέκβξηνο 2020. 

 

 

Α.2 Παζνινγία θέξνληα νξγαληζκνύ Φέξνπζαο ιηζνδνκήο 

 

 Οη βιάβεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θηίξην ιόγσ ηνπ πξόζθαηνπ ζεηζκνύ 

εληνπίδνληαη ηόζν ζε πεζζνύο αλάκεζα από αλνίγκαηα όζν θαη ζε άιιεο ζέζεηο θαη 

νθείινληαη ηόζν ζε θακπηηθέο όζν θαη δηαηκεηηθέο αζηνρίεο. Οη ξεγκαηώζεηο 

εκθαλίδνπλ γεληθώο κηθξό εύξνο κε θαηά ηόπνπο εκθάληζε ξσγκώλ ζεκαληηθνύ 
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εύξνπο. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ ξεγκαηώζεσλ παξαηεξείηαη ζην αξρηθό ηκήκα ηνπ θηηξίνπ 

πνπ θαηαζθεπάζηεθε  ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα. ηηο παξαθάησ εηθόλεο δίλνληαη νη πην 

ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθαλ ξεγκαηώζεηο. 

 

 

   
 

Δηθ 5: Δλδεηθηηθέο ζέζεηο εκθάληζεο αζηνρηώλ.  

 

Α.3 Παζνινγία θέξνληα νξγαληζκνύ μύιηλεο ζηέγεο 

 

 Ο θέξσλ νξγαληζκόο ηεο μύιηλεο ζηέγεο είλαη γεληθώο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

δελ θέξεη εκθαλή ζεκάδηα αζηνρηώλ. 

 

 

Α.4 Γηεξεύλεζε, ηεθκεξίσζε Φ.Ο. πθηζηάκελνπ δνκήκαηνο 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ θαη λα ππνινγηζηνύλ ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο ηνπ θηηξίνπ έγηλαλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη κεηξήζεηο. Οη ελ 

ιόγσ έξεπλα έγηλε από ηελ εηαηξεία κε ηελ δηαθξηηηθή επσλπκία ΔΠΗ ΒΛΑΒΩΝ – 
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ΒΑΗΛΟΤΓΑ Α. & ΗΑ ΟΔ. πλεκκέλα θαηαζέηνπκε ην ηεύρνο Απνηίκεζεο 

κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ην νπνίν ππνγξάθεη ε ππεύζπλε κεραληθόο 

Θενράξε Μαξία, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη είλαη 

επηγξακκαηηθά νη παξαθάησ: 

 α. Κξνπζηκεηξήζεηο ζε ιίζνπο θαη θνληάκαηα 

 β. Λήςε Θξαύζε Κνληακάησλ θαη Ληζνζσκάησλ 

 

 Με βάζε ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ππνινγίζηεθε ε ζιηπηηθή αληνρή ησλ 

ιηζνζσκάησλ θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ θνληάκαηνο. Πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ: 

 

Τπνινγηζκόο ζιηπηηθήο αληνρήο ζπλδεηηθνύ θνληάκαηνο 

 

 Σν ζπλδεηηθό θνλίακα ηνπ αξρηθνύ ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ είλαη πεινθνλίακα κε 

νπζηαζηηθά κεδεληθή αληνρή, ελώ ην ζπλδεηηθό θνλίακα ηεο πξνζζήθεο είλαη 

αζβεζηνθνλίακα κέζεο αληνρήο. ύκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε απνηίκεζεο ησλ 

κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πιηθώλ δόκεζεο, ην θνλίακα δνκήο παξνπζηάδεη ηελ 

παξαθάησ ζιηπηηθή αληνρή:  

 Πεινθνλίακα: κέζε ζιηπηηθή αληνρή fcm=0,07MPa θαη ε ηππηθή απόθιηζε 

s=0,04MPa. 

 Αζβεζηνθνλίακα: κέζε ζιηπηηθή αληνρή fcm=1,74MPa θαη ε ηππηθή απόθιηζε 

s=0,66MPa. 

 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ζπλδεηηθνύ 

θνληάκαηνο δόκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα από ην ζύλνιν ησλ κεηξήζεσλ ζην αξρηθό ηκήκα θαη ζηελ 

πξνζζήθε: 

 

Μέζε ζιηπηηθή αληνρή fcm,mortar=1,74 MPa θαη ε ηππηθή απόθιηζε s=0,66. 

 

 



 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΑΡΚΔΙΑ & ΔΝΙΥΤΗ 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΟΝ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ ΑΜΟΤ 

ηαηηθή Μειέηε: Νηθόιανο Υ. Σδηκόπνπινο, Πνι. Μερ. ΑΠΘ - Βαζηιάθεο Γ. Φιεληδνύξεο, Πνι. Μερ. ΑΠΘ
     9 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηνπλ νη ραξαθηεξηζηηθέο ζιηπηηθέο αληνρέο γηα 

ηα ζπλδεηηθά θνληάκαηα:  

 πεινθνλίακα  fck,mortar = 0,07 MPa 

 αζβεζηνθνλίακα  fck,mortar = 1,74 MPa 

 

 

 

Τπνινγηζκόο ζιηπηηθήο αληνρήο ιηζνζσκάησλ 

 

 Αληίζηνηρα ηα ιηζνζώκαηα, όπσο πξναλαθέξζεθε, απνηεινύληαη από ηνπηθά 

αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα. ύκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε απνηίκεζεο ησλ 

κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πιηθώλ δόκεζεο, ηα ιηζνζώκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ 

παξαθάησ ζιηπηηθή αληνρή: 

 Ηζόγεην: κέζε ζιηπηηθή αληνρή fcm,stone=43,34 MPa θαη ε ηππηθή απόθιηζε s=7,48 

MPa 

 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ζιηπηηθήο αληνρήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

παξαθάησ ηηκή πνπ πξνέθπςε όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα από ην ζύλνιν ησλ 

κεηξήζεσλ ζε ππόγεην θαη ηζόγεην: 

 

Μέζε ζιηπηηθή αληνρή fcm,stone=43,34 MPa θαη ε ηππηθή απόθιηζε s=7,48 MPa. 

 

 

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηεη ραξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή γηα ηα 

ιηζνζώκαηα:  fck,stone=15,66 MPa 

 

 

  

 ην θεθάιαην 3, παξ 3.1 ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ αλαθέξεηαη: Ππιν από οποιαδήποηε 

μελέηη ή επέμβαζη, απαιηείηαι η διεπεύνηζη και ηεκμηπίωζη ηος ςθιζηάμενος 

δομήμαηορ ζε επαπκή έκηαζη και βάθορ, ώζηε να καηαζηούν όζο γίνεηαι πιο 
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αξιόπιζηα ηα δεδομένα ζηα οποία θα ζηηπισθεί η μελέηη αποηίμηζηρ ή 

αναζσεδιαζμού. Ππορ ηούηο απαιηείηαι η αποηύπωζη ηος δομήμαηορ και ηηρ 

καηάζηαζήρ ηος, η ζύνηαξη ηος ιζηοπικού ηηρ καηαζκεςήρ και ηηρ ζςνηήπηζήρ ηος, η 

καηαγπαθή ηων ηςσόν βλαβών ή θθοπών, καθώρ και η εκηέλεζη επιηόπος 

διεπεςνηηικών επγαζιών και  μεηπήζεων.  

 
Σεθκεξίσζε γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θέξνληα νξγαληζκνύ 

 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, επηδόζεθαλ από ηε δηεύζπλζε ηερληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (θάηνςε, όςεηο).  

 Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θέξνληα 

νξγαληζκνύ έγηλαλ εξγαζίεο ζηαηηθήο απνηύπσζεο θαη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο. 

Δηθ 6: Πίλαθαο 3.2: ηάζκε αμηνπηζηίαο γεσκεηξηθώλ δεδνκέλσλ θαηά ΚΑΝ.ΔΠΔ. 

 

 ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.2 ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ, ε ζηάζκε αμηνπηζηίαο 

γεσκεηξηθώλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα εθηηκεζεί σο πςειή σο πξνο ηε γεσκεηξία 

θαη ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ δόκεζεο 

(ιηζνζώκαηα θαη θνληάκα δόκεζεο).  

Καζώο ν ΚΑΝ.ΔΠΔ αθνξά ζε επεκβάζεηο ζε θηίξηα κε θέξνληα νξγαληζκό από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη θαζώο δελ έρεη αθόκε εθδνζεί ην επίζεκν θείκελν ηνπ 

Καλνληζκνύ Δπεκβάζεσλ γηα θηίξηα από θέξνπζα ηνηρνπνηία (ΚΑΓΔΣ) γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ θηηξίνπ έγηλε δπλακηθή ειαζηηθή αλάιπζε κε ην πξνηεηλόκελν θάζκα 

ζρεδηαζκνύ ηνπ EC8 θαη ιήθζεθε ππόςηλ ην επξσπατθό θαλνληζηηθό πιαίζην.  
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Δηθ 7: Θέζεηο ιήςεο δνθηκίσλ αξρηθνύ ηκήκαηνο 
 
 



 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΑΡΚΔΙΑ & ΔΝΙΥΤΗ 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΟΝ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ ΑΜΟΤ 

ηαηηθή Μειέηε: Νηθόιανο Υ. Σδηκόπνπινο, Πνι. Μερ. ΑΠΘ - Βαζηιάθεο Γ. Φιεληδνύξεο, Πνι. Μερ. ΑΠΘ
     12 

 
Δηθ 8: Θέζεηο ιήςεο δνθηκίσλ πξνζζήθεο 

 

Μεραληθά Υαξαθηεξηζηηθά Φέξνπζαο ιηζνδνκήο πξν επέκβαζεο κε καλδύα: 

Τπνινγίζηεθαλ ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ EC6 θαη 

κε βάζε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζιηπηηθέο αληνρέο. ην αξρηθό ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, 

πξνηείλεηαη εμαξρήο ε εθαξκνγή ηζηκεληελέκαηνο ζιηπηηθήο αληνρήο 5MPa ιόγσ ηεο 

πνιύ ρακειήο ζιηπηηθήο αληνρήο ησλ πθηζηάκελσλ θνληακάησλ δόκεζεο. 

Τπνινγίδεηαη ε λέα κέζε αληνρή ηνπ ζπλδεηηθνύ θνληάκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή 

ελέκαηνο κε ηελ εθηίκεζε θαηάιεςεο πνζνζηνύ 25% ηνπ όγθνπ ζπλδεηηθώλ 

θνληακάησλ θαη ιακβάλνληαο ππόςηλ ηα εμήο: 

α. Ζ ηηκή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ πθηζηάκελνπ θνληάκαηνο δόκεζεο, βάζεη 

εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ ιακβάλεηαη: 0,07MPa 

β. Ζ ηηκή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ηζηκεληελέκαηνο ιακβάλεηαη: 5,0MPa 

Γηα ην ζπλδεηηθό θνλίακα δόκεζεο, ιόγσ ηεο ελεκάησζεο, εθηηκάηαη κία λέα 

κέζε ηηκή αληνρήο: 

0,07 X 75% + 5,00 X 25% = 1,30MPa 

 Ζ λέα ζιηπηηθή αληνρή ηνπ θνληάκαηνο δόκεζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο αξρηθήο 

θάζεο θαηαζθεπήο, είλαη παξαπιήζηα απηήο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 2εο θάζεο 

θαηαζθεπήο. Δπνκέλσο, γηα ιόγνπο αζθαιείαο, γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο ζηαηηθήο 

επάξθεηαο ιακβάλεηαη σο ραξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή ηνπ θνληάκαηνο δόκεζεο 

ηηκή ίζε κε 1,0MPa. 
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πγθεληξσηηθά ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιηζνδνκήο κε εθαξκνγή ελέκαηνο ζην 

ηκήκα ηεο αξρηθήο θάζεο θαηαζθεπήο, αιιά πξηλ από ηελ ελίζρπζε κε εθηνμεπόκελν 

ζθπξόδεκα: 

Ληζνδνκή από ηνπηθνύο ιίζνπο 

Αληνρή ζε ζιίςε: fk = 4.18 MPa 

Αληνρή ζε δηάηκεζε: 
fvk = 0.10 + 0.40ζd ≤ 0.62 
MPa 

Μέηξν ειαζηηθόηεηαο: Δ = 4180 MPa 

Λόγνο Poisson: λ = 0.25 

Μέηξν δηάηκεζεο: G = 1670 MPa 

Δηδηθό βάξνο γ = 26.00 KN/m³ 

Υαξαθηεξηζηηθή θακπηηθή αληνρή παξάιιεια ζηνπο αξκνύο fxk1 = 0.05 MPa 

Υαξαθηεξηζηηθή θακπηηθή αληνρή θάζεηα ζηνπο αξκνύο fxk1 = 0.20 MPa 

 

 Μεραληθά Υαξαθηεξηζηηθά Φέξνπζαο ιηζνδνκήο κε ακθίπιεπξν καλδύα θη 

ελέκαηα (κόλν γηα αξρηθό ηκήκα θηηξίνπ): 

Τπνινγίζηεθαλ ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ EC6 θαη κε 

βάζε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζιηπηηθέο αληνρέο. 
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 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θέξνπζαο ιηζνδνκήο πάρνπο 60cm κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ καλδύα από Οπιηζκέλν 

θπξόδεκα πνηόηεηαο C25/30. 

Μεραληθά Υαξαθηεξηζηηθά θπξνδέκαηνο Μαλδύα θαη Πεδηινδνθνύ: 

θπξόδεκα C25/30: 

Μέηξν ειαζηηθόηεηαο Δ = 30.5 GPa 

Λόγνο Poisson λ = 0.2 

Κπιηλδξηθή αληνρή fck = 25 MPa 

Δθειθπζηηθή αληνρή fctm = 2.6 MPa 

Γηαηκεηηθή αληνρή ηRd = 0.30 MPa 

.Α. γηα Ο.Κ.Α. γc = 1.50 

Δηδηθό βάξνο γ = 25KN/m³ 

 

Μεραληθά Υαξαθηεξηζηηθά Υάιπβα νπιηζκώλ καλδύα θαη πεδηινδνθνύ: 

Γηακήθεηο νπιηζκνί B500C - πλδεηήξεο B500C: 

 

Μέηξν ειαζηηθόηεηαο  Δ = 200 GPa 

Λόγνο Poisson λ = 0.3 

Δθειθπζηηθή αληνρή fyk = 500 MPa 

.Α. γηα Ο.Κ.Α. γs = 1.15  
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Μεραληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηζηκεληελέκαηνο: 

Θιηπηηθή αληνρή fck = 5 MPa 

 

Μεραληθά Υαξαθηεξηζηηθά Γνκηθήο Ξπιείαο ηέγεο: 

 Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηεο δνκηθήο μπιείαο ηεο ζηέγεο, 

ιακβάλνληαη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξίαο C24, όπσο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Β. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΦΔΡΟΤΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΓΟΜΗΜΑΣΟ 

Β.1 Καλνληζκνί  

Οη θαλνληζκνί πνπ ειήθζεζαλ ππόςε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο θέξνπζαο 

ηθαλόηεηαο ηνπ δνκήκαηνο είλαη: 

 

1. ΔC1 «Basis of design and actions on structures» 

  «Βάζεηο ζρεδηαζκνύ θαη δξάζεσλ ζηηο θαηαζθεπέο» 

2. ΔC2 «Design of concrete structures» 

   «Στεδιαζμός καηαζκεσών από ζκσρόδεμα» 

3. EC5 «Design of timber structures» 

 «Στεδιαζμός ξύλινων καηαζκεσών» 

4. EC6 «Design of masonry structures» 

 «ρεδηαζκόο θαηαζθεπώλ από θέξνπζα ηνηρνπνηία» 

5. EC7 «Geotechnical design» 

  «Γεσηερληθόο ζρεδηαζκόο» 

6. EC8 «Design provisions for earthquake resistance of structures» 

                      «Αληηζεηζκηθόο ζρεδηαζκόο ησλ θαηαζθεπώλ» 

7. ΚΑΝ. ΔΠΔ. (ΦΔΚ 2984/Β/30-08-2017) 2ε αλαζεώξεζε ηνπ (2017) 
8. πξνζρέδην ΚΑΓΔΣ 
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Β.2 Φνξηία γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θνξέα 

  

 Γηα ηνλ έιεγρν επάξθεηαο ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο θνξηίζηεθε κε βάζε 
όζα νξίδνληαη ζηνλ EC1. Σα ηειηθά θνξηία πνπ ιήθζεθαλ είλαη ηα παξαθάησ: 
 
 

 

 

Β.3 Παξαδνρέο - κέζνδνο αλάιπζεο  

 

 To ππό κειέηε θηίξην (ηζόγεην ζρνιείν κε νηνλεί ππόγεην) κειεηήζεθε κε ην 

πξόγξακκα FEDRA (πξόγξακκα ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο αλάιπζεο ζρεδηαζκνύ θαη 

δηαζηαζηνιόγεζεο ρσξηθώλ θνξέσλ). Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ηνπ θνξέα θαηά 

EC8-3 κε ηελ ειαζηηθή κέζνδν θαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ θαη ηνλ 

ΚΑΓΔΣ (ην πξνζρέδην ηνπ ΚΑΓΔΣ ζηελ παξνύζα θάζε). Με ρξήζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο αλαιύζεηο έγηλε έιεγρνο ησλ πεζζώλ από 

θέξνπζα ηνηρνπνηία ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ηνπ EC6.  

  Ζ ζηαηηθή κειέηε ζπλνδεύεηαη από ηξία ηεύρε ππνινγηζκώλ. ην Σ02Α (Σεύρνο 

ππνινγηζκώλ θηηξίνπ πξν επεκβάζεσλ – έιεγρνη επάξθεηαο) ειέγρνληαη όιεο νη 

πξναλαθεξόκελεο δηαηνκέο θαη παξνπζηάδνληαη νη ιόγνη επάξθεηαο ησλ επί κέξνπο 

κειώλ γηα ηελ ηνηρνπνηία. Σν δεύηεξν ηεύρνο απνηειεί ην ηεύρνο κε ηνπο ειέγρνπο γηα 

ηα εληζρπκέλα κέιε θαη νλνκάδεηαη Σ02Β (Σεύρνο ππνινγηζκώλ εληζρπκέλνπ θνξέα). 

 Σέινο γηα ηνλ έιεγρν ησλ μύιηλσλ κειώλ ηεο ζηέγεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλάιπζε κε ην πξόγξακκα WOOD EXPRESS θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηιύζεσλ 

παξνπζηάδνληαη ζην ηεύρνο Σ02Γ. 

 

Πεξηγξαθή κνληέινπ πξνζνκνίσζεο γηα ηνλ έιεγρν Σνίρσλ: 

 

 Αξρηθά γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ πξνζνκνησκάησλ θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο κε ηελ 

κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ επηθαλεηαθώλ ζηνηρείσλ. 

 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζνκνηώκαηνο πξαγκαηνπνηνύληαη δύν αλαιύζεηο: 
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 Α ζηάδην: Έιεγρνο πεζζώλ από θέξνπζα ιηζνδνκή πξηλ από ηηο επεκβάζεηο, 

ιακβάλνληαο κόλν ηελ εθαξκνγή ελέκαηνο ζην αξρηθό ηκήκα. 

 

 Β ζηάδην: Σξνπνπνίεζε κε εληζρύζεηο ηεο θέξνπζαο ιηζνδνκήο κε ακθίπιεπξν 

καλδύα Gunite πάρνπο 7cm, πνηόηεηαο C25/30, κε νπιηζκό #Φ10/15 ζην ζύλνιν ηνπ 

θηηξίνπ, εθαξκνγή ελέκαηνο ζιηπηηθήο αληνρήο 5MPa ζην αξρηθό ηκήκα ηνπ θηηξίνπ θη 

επαλέιεγρνο. 

 

 Από ηηο επηιύζεηο ηνπ Α ζηαδίνπ πξνθύπηνπλ ηα κέιε πνπ αζηνρνύλ θαη νη 

ιόγνη επάξθεηαο όισλ ησλ κειώλ ηνπ θηηξίνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζην Σ02Α. ηε 

ζπλέρεηα πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο επεκβάζεηο όπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα 

ζρέδηα επεκβάζεσλ, ηξνπνπνηείηαη ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο θαη επαλεπηιύεηαη εθ 

λένπ. 
 

Β.4 ηόρνη απνηίκεζεο θαη αλαζρεδηαζκνύ 

 Παξαθάησ παξαηίζεηαη ηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. ώζηε λα είλαη 

θαηαλνεηή ε εξκελεία ηεο “ηάζκεο Δπηηειεζηηθόηεηαο”. 

 

Β.4.1 Γεληθά 

 α. Γηα ηελ εμππεξέηεζε επξύηεξσλ θνηλσληθό – νηθνλνκηθώλ αλαγθώλ, 

 ζεζπίδνληαη δηάθνξεο “ζηάζκεο επηηειεζηηθόηεηαο” (ζηνρεπόκελεο 

 ζπκπεξηθνξέο) ππό δεδνκέλνπο αληίζηνηρνπο ζεηζκνύο ζρεδηαζκνύ. 

 β. Οη ζηόρνη απνηίκεζεο ή αλαζρεδηαζκνύ (Πηλ. 2.1) απνηεινύλ ζπλδπαζκνύο 

 αθελόο κηαο ζηάζκεο επηηειεζηηθόηεηαο θαη αθεηέξνπ κηαο ζεηζκηθήο δξάζεο, 

 κε δεδνκέλε “αλεθηή πηζαλόηεηα ππέξβαζεο θαηά ηελ ηερληθή δηάξθεηα δσήο 

 ηνπ θηηξίνπ” (ζεηζκόο ζρεδηαζκνύ). 

 γ. ηνλ παξόληα Καλνληζκό πξνβιέπνληαη ζηόρνη επαλειέγρνπ αλαθεξόκελνη 

 απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό θαη ζηηο ηνηρνπιεξώζεηο. 

 Ζ ζρεηηθή πξόβιεςε ηνπ ΔΚ8-3 (§2.1(2)) ππεξεηείηαη κε ηνλ αθόινπζν Πίλαθα. 

  

 ηόρνη απνηίκεζεο ή αλαζρεδηαζκνύ 

Πηζαλόηεηα ππέξβαζεο 
ζεηζκηθήο δξάζεο εληόο 
ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 

δσήο ησλ 50 εηώλ 

ηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο θέξνληνο νξγαληζκνύ 

“Πεξηνξηζκέλεο 
βιάβεο” 

“εκαληηθέο 
βιάβεο” 

“Οηνλεί 
Καηάξξεπζε” 

10% Α1 Β1 Γ1 

50% Α2 Β2 Γ2 

 

Β.4.2 ηάζκεο επηηειεζηηθόηεηαο 

 

 Οη ζηάζκεο επηηειεζηηθόηεηαο νξίδνληαη ζπλαξηήζεη ηνπ βαζκνύ βιάβεο σο 

 εμήο, εηδηθώο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ: 

 α. “Πεξηνξηζκέλεο βιάβεο” (Α): Ο θέξσλ νξγαληζκόο ηνπ θηηξίνπ έρεη ππνζηεί 

 κόλν ειαθξηέο βιάβεο, κε ηα δνκηθά ζηνηρεία λα κελ έρνπλ δηαξξεύζεη ζε 
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 ζεκαληηθό βαζκό θαη λα δηαηεξνύλ ηελ αληνρή θαη δπζθακςία ηνπο. Οη κόληκεο 

 ζρεηηθέο κεηαθηλήζεηο νξόθσλ είλαη ακειεηέεο. 

 β. “εκαληηθέο βιάβεο” (Β): Ο θέξσλ νξγαληζκόο ηνπ θηηξίνπ έρεη ππνζηεί 

 ζεκαληηθέο θαη εθηεηακέλεο βιάβεο, ελώ ηα δνκηθά ζηνηρεία δηαζέηνπλ 

 ελαπνκέλνπζα αληνρή θαη δπζθακςία θαη είλαη ζε ζέζε λα παξαιάβνπλ ηα 

 πξνβιεπόκελα θαηαθόξπθα θνξηία. Οη κόληκεο ζρεηηθέο κεηαθηλήζεηο νξόθσλ 

 είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο. Ο θέξσλ νξγαληζκόο κπνξεί λα αληέμεη κεηαζεηζκνύο 

 κέηξηαο έληαζεο. 

 γ. “Οηνλεί θαηάξξεπζε” (Γ): Ο θέξσλ νξγαληζκόο ηνπ θηηξίνπ έρεη ππνζηεί 

 εθηεηακέλεο θαη ζνβαξέο ή βαξηέο (κε επηζθεπάζηκεο θαηά πιεηνλόηεηα) 

 βιάβεο. Οη κόληκεο ζρεηηθέο κεηαθηλήζεηο νξόθσλ είλαη κεγάιεο. Ο θέξσλ 

 νξγαληζκόο έρεη αθόκε ηελ ηθαλόηεηα λα θέξεη ηα πξνβιεπόκελα θαηαθόξπθα 

 θνξηία (θαηά, θαη γηα έλα δηάζηεκα κεηά, ηνλ ζεηζκό), ρσξίο πάλησο λα 

 δηαζέηεη άιιν νπζηαζηηθό πεξηζώξην αζθαιείαο έλαληη νιηθή ή κεξηθήο 

 θαηάξξεπζεο, αθόκε θαη γηα κεηαζεηζκνύο κέηξηαο έληαζεο. 

 

 ην παξάξηεκα 2.1 ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. νξίδνληαη νη ειάρηζηνη αλεθηνί ζηόρνη 

απνηίκεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ Καηεγνξία πνπδαηόηεηαο ησλ ππό κειέηε θηηξίσλ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιείσλ (πνπδαηόηεηα 3) νξίδεηαη σο ειάρηζηε αλεθηή 

ζηάζκε ε : Β1 
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 Σα παξαπάλσ κπνξνύλ λα απνηππσζνύλ ζην παξαθάησ γξάθεκα 

(απνζπαζκέλν από ην βνεζεηηθό εγρεηξίδην ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο FESPA 

ηεο LHlogismiki): 

 

 

 

Δπηινγή ζηάζκεο επηηειεζηηθόηεηαο γηα ην ππό κειέηε θηίξην: 

 

ΣΑΘΜΗ ΔΠΙΣΔΛΔΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ:    

Πξνζηαζία δσήο:  Β1 
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Β.5 εηζκηθέο παξάκεηξνη - Φάζκα ζρεδηαζκνύ 

 Γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκό ηνπ θνξέα επηιέρηεθε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε δπλακηθή ειαζηηθή αλάιπζε κε ην πξνηεηλόκελν θάζκα 

ζρεδηαζκνύ ηνπ ΔC8.  

 Σν θάζκα ζρεδηαζκνύ θαηά EC8 έρεη ηα παξαθάησ δεδνκέλα όπσο απηά 
εκθαλίδνληαη ζε αληίζηνηρν πίλαθα παξακέηξσλ ζην πξόγξακκα επίιπζεο. 
 
Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζηε άκν αλήθεη ζηε Εώλε εηζκηθήο Δπηθηλδπλόηεηαο ΗΗ 
εηζκηθόηεηα:     δώλε ΗΗ (αgR/g=0.24) 
πληειεζηήο ζπνπδαηόηεηαο   γ=1.20  
 

Δηθ.9: Καηεγνξίεο ζπνπδαηόηεηαο θηηξίσλ βάζε EC8. 
 
Β.6 Έδαθνο 

Λακβάλεηαη θαηεγνξία εδάθνπο Β θαηά EC8.  
 
 Γηα ηελ ηειηθή επηινγή θαηεγνξίαο εδάθνπο βάζεη EC8 (δελ ππάξρεη απεπζείαο 
αληηζηνηρία κε ηνλ ΔΑΚ) ιήθζεθε ππόςε ε ππάξρνπζα εκπεηξία από παξαθείκελεο 
θαηαζθεπέο. 
 Γηα ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία εδάθνπο Β πξνθύπηνπλ νη πεξίνδνη ΣΒ θαη ΣC πνπ 
κε βάζε ηνλ πίλαθα 3.2 ηνπ EC8 πξνθύπηνπλ 0,15 θαη 0,5 sec αληίζηνηρα. Δπίζεο ν 
δείθηεο εδάθνπο πξνθύπηεη S = 1,20. 
 
  

Β.7 πκπεξάζκαηα 

 Από ηνπο εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

επηβεβαηώζεθε όηη ην αξρηθό ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηα κέζα ηνπ 

19νπ αηώλα, εκθαλίδεη ρακειόηεξεο αληνρέο ελ ζπγθξίζεη κε ην ηκήκα ηεο 

πξνζζήθεο. Ρεγκαηώζεηο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηα δπν ηκήκαηα κε ηελ πιεηνλόηεηα 

απηώλ λα εληνπίδνληαη ζην αξρηθό ηκήκα. Σόζν νη πεξηκεηξηθέο όζν θαη νη 

δηαρσξηζηηθέο ηνηρνπνηίεο, ζηνλ έιεγρν επάξθεηαο, εκθαλίδνπλ αζηνρίεο δηαηκεηηθέο 

θαη θακπηηθέο. ηνλ πξόζθαην ζεηζκό πνπ έγηλε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 2020 θαη είρε 

κέγεζνο 6,7 ηεο θιίκαθαο Ρίρηεξ, πξάγκαηη εκθαλίζηεθαλ αζηνρίεο ζε αξθεηνύο 

πεζζνύο ηνπ θηηξίνπ. 

 Γηα ηνλ ιόγν απηό θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ηνίρσλ. 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ακθίπιεπξνπ καλδύα Gunite (εθηνμεπόκελνπ 

ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 7cm, κε νπιηζκό #Φ10/15 θαη πνηόηεηαο ζθπξνδέκαηνο 

C25/30, θαζώο θη εθαξκνγή ηζηκεληελέκαηνο ζιηπηηθήο αληνρήο 5MPa ζην αξρηθό 

ηκήκα ηνπ θηηξίνπ. 
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 Γηα ηελ μύιηλε ζηέγε δηελεξγήζεθε έιεγρνο επάξθεηαο δηαηνκώλ ηεο δνκηθήο 

μπιείαο, από ηνλ πξνέθπςε επάξθεηα απηώλ. Παξόια απηά, θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ελίζρπζεο ηνπ θηηξίνπ, πξνηείλεηαη έλαο ιεπηνκεξέζηεξνο 

έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ζπλδέζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί αλεπάξθεηα ή απώιεηα ζύλδεζεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ επεκβάζεηο 

ελίζρπζεο ησλ ζέζεσλ απηώλ. 

 
 

Γ. ΠΡΟΣΑΔΙ ΔΠΙΚΔΤΗ - ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ  

 Μεηά από ηελ έξεπλα ησλ πιηθώλ θαη ηνλ έιεγρν επάξθεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαζέηνπκε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο γηα ηελ ζπληήξεζε, 

απνθαηάζηαζε θαη επηζθεπή ηνπ θηηξίνπ. 

 

 Δλίζρπζε ηεο ζεκειίσζεο ηνπ θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα θέξεη κε αζθάιεηα ηα 

πθηζηάκελα θαη ηα λέα θνξηία ησλ επεκβάζεσλ. Ζ ελίζρπζε επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε πεξηκεηξηθώλ αιιά θαη ελδηάκεζσλ ζεκειηνδνθώλ δηαηνκήο 0,55x0,50m 

θάησ από ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. ηηο ζεκειηνδνθνύο ζα αγθπξσζεί ν 

θαηαθόξπθνο νπιηζκόο ηνπ καλδύα. Γηα ηε ζύλδεζε ηεο ζεκειηνδνθνύ ζηελ 

πθηζηάκελε ιηζνδνκή πξαγκαηνπνηείηαη, α) δηάλνημε (ζην ύςνο ηνπ πέικαηνο) 1 

θσιηάο δηαζηάζεσλ 0,30x0,30x0,30m πεξίπνπ αλά 2m2 όςεο θαη ηνπνζέηεζε 

δηακήθνπο νπιηζκνύ 2Φ16 κε ζπλδεηήξεο κνξθήο Π Φ10/10 θαη β) ηνπνζέηεζε 

βιήηξσλ Φ16 ζε ελαιιάμ δηάηαμε κε νξηδόληηα απόζηαζε 0,50m θαη βάζνο έκπεμεο 

ηνπιάρηζηνλ 0,30m. 

 

 ηηο ηνηρνπνηίεο κε αξίζκεζε Σ19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

& 32 θιπ πνπ απνηεινύλ ηηο θέξνπζεο ιηζνδνκέο ηεο αξρηθήο θάζεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ζρνιείνπ, θαζώο ζε απηέο κεηξήζεθαλ ζρεδόλ κεδεληθέο αληνρέο ησλ 

απνζαζξσκέλσλ πεινθνληακάησλ πξνηείλνληαη ελέκαηα ηζηκεληνθνληάκαηνο 

αληνρήο θαη' ειάρηζην 5ΜPa. Ζ ελεκάησζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ: 

1501-14-02-04-00:2009 “Απνθαηάζηαζε ηνηρνπνηίαο κε εθαξκνγή ελεκάησλ”. Με 

ελεκάησζε ζα απνθαηαζηαζνύλ θαη όιεο νη ξεγκαηώζεηο κηθξνύ εύξνπο (<10mm ζε 

όιεο ηηο ζέζεηο πνπ απηέο εληνπίδνληαη. 

 

 Δπηζθεπέο κεγάισλ ξεγκαηώζεσλ εύξνπο >10mm, βάζε Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο ΔΛΟΣ ΣΠ: 1501-14-02-05-00:2009 “Δπηζθεπέο κεγάισλ ξσγκώλ 

ηνηρνπνηίαο κε ζπνξαδηθή αληηθαηάζηαζε ησλ ιηζνζσκάησλ θαηά κήθνο απηώλ 

(ιηζνζπξξαθή)”. Ζ κέζνδνο εθαξκόδεηαη γηα επηζθεπέο ξσγκώλ κεγάινπ εύξνπο 

>10mm θαη κεγάινπ κήθνπο, δηακπεξώλ ή κε, όηαλ ηα ιηζνζώκαηα είλαη ζπαζκέλα ή 

ηα ζπδπγή ιηζνζώκαηα είλαη κηθξά ή νη εγθάξζηνη ηνίρνη έρνπλ απνθνιιεζεί. Αλ ε 

βιάβε δελ είλαη εθηεηακέλε δύλαηαη λα δηαλνηρηεί θσιηά ζηε ζέζε θαη λα επηζθεπαζηεί 
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κε ην εθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα. Αλ ε ξεγκάησζε είλαη κεγάιε ζε κήθνο ζα 

αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα 5.5 ηεο ΔΛΟΣ ΣΠ: 

1501-14-02-05-00:2009. 

 

 Δθαξκνγή ζε όιεο ηηο ιηζνδνκέο ακθίπιεπξνπ καλδύα εθηνμεπόκελνπ 

ζθπξνδέκαηνο GUNITE C25/30 κε πάρνο θάζε πιεπξάο 7cm θαη νπιηζκό # Φ10/15, 

εθηόο ηνπ ηνίρνπ Σ35 όπνπ εθαξκόδεηαη κνλόπιεπξνο καλδύαο κε πάρνο πιεπξάο 

7cm θαη νπιηζκό # Φ12/15. Ζ αγθύξσζε ζα γίλεη κε ζπλδπαζκό βιήηξσλ θαη 

θσιέσλ. Θα ηνπνζεηεζνύλ βιήηξα Φ14/50 ζε θάλλαβν θαη ζα δηαλνηρζεί κία θσιηά 

αλά 2η.κ.. ηε ζέζε ηεο θσιηάο αλ ζπκπέζεη ν θάλλαβνο ησλ βιήηξσλ ζα 

παξαιείπεηαη (βιέπε ιεπηνκέξεηα όςεο καλδύα). Tα βιήηξα ζα ηνπνζεηνύληαη κόλν 

πάλσ ζε ιηζνζώκαηα θαη κε βάζνο έκπεμεο όζν ην βάζνο ησλ ιηζνζσκάησλ (min 

15cm). 

ηάδηα εθαξκνγήο καλδύα: 

α) Καζαηξνύληαη όια ηα επηρξίζκαηα από ηηο ιηζνδνκέο. 

β) Γηεπξύλνληαη νη αξκνί ηεο ηνηρνπνηίαο γηα ηελ θαιύηεξε πξόζθπζε ηνπ 

εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ιηζνδνκή. 

γ) Γηαλνίγνληαη νη θσιηέο (κία θσιηά αλά 2η.κ). Ζ δηάζηαζε θάζε θσιηάο ζα είλαη θαη΄ 

ειάρηζην 30cmx30cm ζε όςε θαη βάζνο 25cm.  

δ) Καζαξίδεηαη θαιά κε πδξνβνιή ν πθηζηάκελνο ηνίρνο ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ 

όια ηα ζαζξά πιηθά θαη νη ζθόλεο. 

ε) Σνπνζεηείηαη ζράξα νπιηζκνύ Φ10/15 θη ν νπιηζκόο ησλ θσιηώλ 2Φ12 ζε κνξθή 

ρηαζηί ν νπνίνο ζα δηέξρεηαη εληόο ηεο νπήο έρνληαο κνξθή ζρήκαηνο Π. 

ζη) Γηαβξέρεηαη ε επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο κε λεξό ππό ρακειή πίεζε κέρξη 

θνξεζκνύ, ρσξίο όκσο λα εκθαλίδεηαη παξαθξάηεζε ύδαηνο ζε νπέο. 

δ) Γίλεηαη εθηόμεπζε ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C25/30. 

ε) Γίλεηαη ζπληήξεζε επί εηθνζαήκεξν κε πγξή ιηλάηζα ή δηαβξνρή ή κεκβξάλε 

πξνζηαζίαο. 

 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ καλδύα ζα ηεξεζεί ε ΔΛΟΣ ΣΠ: 1501-14-02-09-02:2009 “ 

Δλίζρπζε ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο κε ακθίπιεπξε ζηξώζε νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΑΡΚΔΙΑ & ΔΝΙΥΤΗ 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΟΝ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ ΑΜΟΤ 

ηαηηθή Μειέηε: Νηθόιανο Υ. Σδηκόπνπινο, Πνι. Μερ. ΑΠΘ - Βαζηιάθεο Γ. Φιεληδνύξεο, Πνι. Μερ. ΑΠΘ
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 Γηα ηηο πξνηεηλόκελεο επηζθεπέο - εληζρύζεηο, ζα ηεξεζνύλ νη παξαθάησ Δζληθέο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλεκκέλα θαηαζέηνπκε: 

 

ΔΘΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΖΡΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 

1. ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-02-00:2009 “Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο” 

2. ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-04-00-00:2009 “Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα 

(ηύπνη)” 

3. ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00:2009 “Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ” 

4. ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00:2009 “Δπαλεπηρώζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθώλ 

έξγσλ” 

5. ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-14-00:2009 “Δληζρύζεηο - απνθαηαζηάζεηο θαηαζθεπώλ από 

ζθπξόδεκα κε καλδύα εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο” 

6. ΔΛΟΣ ΣΠ: 1501-14-02-01-01:2009 “Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο” 

7. ΔΛΟΣ ΣΠ:1501-14-02-01-02:2009  “Καζαξηζκόο επηθάλεηαο ηνηρνπνηίαο” 

8. ΔΛΟΣ ΣΠ: 1501-14-02-01-03:2009 “Γηεύξπλζε αξκώλ ηνηρνπνηίαο” 

9. ΔΛΟΣ ΣΠ: 1501-14-02-04-00:2009 “Απνθαηάζηαζε ηνηρνπνηίαο κε εθαξκνγή 

ελεκάησλ” 

10. ΔΛΟΣ ΣΠ: 1501-14-02-05-00:2009 “Δπηζθεπέο κεγάισλ ξσγκώλ ηνηρνπνηίαο κε 

ζπνξαδηθή αληηθαηάζηαζε ησλ ιηζνζσκάησλ θαηά κήθνο απηώλ (ιηζνζπξξαθή)” 

11. ΔΛΟΣ ΣΠ: 1501-14-02-09-02:2009 “Δλίζρπζε ππάξρνπζαο ηνηρνπνηίαο κε 

ακθίπιεπξε ζηξώζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο” 
 

Θεζζαινλίθε, 18-01-2021 
Οη πληάμαληεο Μεραληθνί 

 

 
 

Βαζηιάθεο Φιεληδνύξεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο Α.Π.Θ. 
 
 
 

Νίθνο Υ. Σδηκόπνπινο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο Α.Π.Θ. 
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