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α) Κατάλογος με αριθμούς και περιγραφή σχεδίων που συνοδεύουν τη 
μελέτη 
 

Α/Α Σχέδιο Θέμα Παρατηρήσεις 
1 Σ1 Ξυλότυπος Θεμελίωσης Εκσκαφή - οπλισμοί - σκυροδέτηση 
2 Σ2 Ξυλότυπος Δαπέδου Ισογείου Εκσκαφή - οπλισμοί - σκυροδέτηση 
3 Σ3 Ξυλότυπος Ισογείου Οπλισμένα επιχρίσματα – νέα κατακ. στοιχεία 
4 Σ4 Λεπτομέρειες Στύλων Λεπτομέρειες νέων στοιχείων 1/20 
5 Σ5 Χαρακτηριστικές Τομές Λεπτομέρειες νέων στοιχείων σε τομή 1/20 
6 Σ6 Πλαίσια Χ-Χ Λεπτομέρειες πλαισίων Χ-Χ - επεμβάσεις 
7 Σ7 Πλαίσια Υ-Υ Λεπτομέρειες πλαισίων Υ-Υ - επεμβάσεις 
8 Σ8 Επεμβάσεις στην Στέγη Επεμβάσεις στην μεταλλική στέγη 

 

β) Περιγραφή υφισταμένου φέροντος οργανισμού και τοιχοπληρώσεων 
 
Το κτήριο έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και μορφώνεται από δύο χώρους, τον 
κυρίως αγωνιστικό χώρο με ύψος δύο ορόφων (~7,50 μ.) που μορφώνεται από υποστυλώματα, 
δοκούς και μεταλλική στέγη και τον χώρο των αποδυτηρίων με ύψος ενός ορόφου (~3,00 μ.) που 
μορφώνεται από υποστυλώματα, δοκούς και δοκιδωτή πλάκα σκυροδέματος. Οι δύο φορείς είναι 
πλήρως συνδεδεμένοι στο επίπεδο οροφής των αποδυτηρίων. Η θεμελίωση αποτελείται από ισχυρά 
δύσκαμπτα μεμονωμένα πέδιλα με ισχυρή σύνδεση κατά την μία μόνον διεύθυνση (ακολουθώντας 
την περίμετρο) με δοκό – τοίχωμα 25x160 στον αγωνιστικό χώρο και 25x150 στον χώρο των α-
ποδυτηρίων. Όλα τα θεμέλια εδράζονται στην ίδια στάθμη επί βελτιωμένου εδάφους.  

 Ο οργανισμός πλήρωσης αποτελείται από οπτοπλινθοδομή με διάτρητες οπτόπλινθους 19x9x6 με 
κοινό ασβεστοκονίαμα. Η σύνδεση με τον φέροντα οργανισμό είναι χαλαρή χωρίς της παρουσία 
κονιάματος στις θέσεις επαφής οπτόπλινθων και σκυροδέματος. 

γ) Περιγραφή βλαβών και φθορών 
 

Ο βλάβες που καταγράφτηκαν αναφέρονται αναλυτικά με φωτογραφική τεκμηρίωση στον φά-
κελο της μελέτης Αποτίμησης. Οι βλάβες που εμφανίζονται είναι τοπικού χαρακτήρα και οφείλονται 
σε φυσικοχημικά αίτια, δηλαδή τοπικές οξειδώσεις οπλισμών λόγω μικρών επικαλύψεων και ε-
νανθράκωσης. 

 Φθορές εμφανίζονται στην επικάλυψη της στέγης με συνέπεια την εισροή ομβρίων. 

Στο κτήριο δεν παρατηρούνται καθιζήσεις, δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από την κατακόρυφο, δεν 
παρατηρούνται βέλη κάμψης στα οριζόντια στοιχεία. 

δ) Παραδοχές μελέτης, κανονισμοί 
 

Κανονισμοί 
* Δράσεις σεισμού, συντελεστές ασφάλειας, υλικά σχεδιασμού: ΦΕΚ 42 τεύχος Β 20/1/2012 
(ΚΑΝ.ΕΠΕ) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2187 τεύχος Β 05/09/13 και το ΦΕΚ 2984 τεύχος Β 
30/08/2017 
* Οι απαιτούμενες παραπομπές κατά ΚΑΝΕΠΕ 
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* Φάσματος / απαιτήσεων: ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1 :2005-05-12 με ΕΛΟΤ EN 1998-1:2005/ NA : 
2010-11-15 
* Φορτίων: ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-1: 2002-05-29 με ΕΛΟΤ EN 1991-1-1:2002/ NA: 2010-11-15 
* Για την θεμελίωση: ΦΕΚ 2184 Β 20.12.2000 όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 1153 Β/12.08.03 (Α- 
ποφ.Δ17α/113/1/ΦΝ.275/03) και ΦΕΚ 1154 Β/12.08.03 (Αποφ. Δ17α/115/9/ΦΝ.275/03) παράρτημα 
Ζ 
(Ζ6). 

Λογισμικό 
Η ανάλυση έγινε σε Η/Υ με το λογισμικό 3DR.STRADτης 3DR Engineering Software. [Έκδοση: 
19.0.7.0 (2019), Αριθμός Άδειας Χρήσης: 0]  
 
Μοντελοποίηση 
To 3DR.STRAD, παρέχει απεριόριστες δυνατότητες, για την προσομοίωση και της πιο σύνθετης 
κατασκευής. 
Ενδεικτικά: 
* Απεριόριστος αριθμό κόμβων, μελών και πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων. 
* Δυνατότητα εισαγωγής κεκλιμένων δοκών, φυτευτών υποστυλωμάτων, υποστυλωμάτων τυχαίας 
διατομής, κεκλιμένων πλακών (συμπαγής, δοκιδωτές) με οπές, κλιμακοστάσιων, παταριών, κλπ. 
* Μικτές και ανισόσταθμες θεμελιώσεις με πέδιλα, συνδετήριες δοκούς, πεδιλοδοκούς, κοιτοστρώ-
σεις. 
* Περιγραφή σύμμεικτων κατασκευών από σκυρόδεμα, χάλυβα , ξύλο και τοιχοποιία. 
* Βιβλιοθήκες πρότυπων διατομών /υλικών για σκυρόδεμα, χάλυβα , ξύλο και τοιχοποιία. 
* Αυτόματη συμπλήρωση κατασκευαστικών παραμέτρων, ανάλογη του κανονιστικού πλαισίου. 
* Αυτόματη προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων. 
* Βοήθημα συμπλήρωσης κανονιστικών / αντισεισμικών παραμέτρων. 
* Εμφάνιση μηνυμάτων για πιθανά σφάλματα στη γεωμετρία και στην προσομοίωση του φορέα. 
 
Επίλυση 
Το 3DR.STRAD, υποστηρίζει την στατική και δυναμική γραμμική ανάλυση, την μη γραμμική ανά-
λυση pushover καθώς και την ανάλυση ευαισθησίας. 
 
Η επίλυση πραγματοποιείται με έξι βαθμούς ελευθερίας ανά κόμβο και χρήση πλήρους μητρώου 
μάζας. Επιπλέον, εμπεριέχει την δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής μεταξύ των μεθόδων επαλ-
ληλίας των ιδιομορφών, στην δυναμική ανάλυση (CQC, ταυτοχρονισμένη κ.α). 
 
 
Σεισμικός Σχεδιασμός - Διαστασιολόγηση 
Το 3DR.STRAD, υποστηρίζει και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κανονιστικών πλαισίων, όπως: Ευ-
ρωκώδικας 0, Ευρωκώδικας 1 Ευρωκώδικας 2, Ευρωκώδικας 3, Ευρωκώδικας 5, Ευρωκώδικας 6, 
Ευρωκώδικας 7, Ευρωκώδικας 8, ΚΑΝ.ΕΠΕ, Ε.Α.Κ / Ε.Κ.Ω.Σ, Ν.Ε.Α.Κ / Ν.Ε.Κ.Ω.Σ , Π.Δ , Β.Δ, Σ.Κ.Κ 
/ CYS 159 κ.α. 
 
Οι έλεγχοι / διαστασιολόγηση των διατομών γίνεται σύμφωνα με το επιλεγμένο κανονιστικό πλαίσιο, 
για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ταυτοχρονισμένων φορτίσεων, χρησιμοποιώντας τα απο-
τελέσματα της επίλυσης και τις εξισώσεις ισορροπίας. 
 
Ενδεικτικά: 
* Φορέας:Ελέγχεται σε κανονικότητα κάτοψης, κανονικότητας καθ ύψος, πλευρική δυσκαμψία (θ), 
επάρκεια τοιχωμάτων κ.λ.π. 
* Πλάκες:Ελέγχονται σε κάμψη και διάτμηση (Ο.Κ.Α.) με δυσμενείς φορτίσεις στο επίπεδο του 
ορόφου, σε λυγηρότητα με το τύπο al/d και με ακριβή υπολογισμό του βέλους της ρηγματωμένης 
διατομής (Ο.Κ.Λ.) κ.α. Οι ράβδοι τοποθετούνται και σχεδιάζονται με ακρίβεια έτσι ώστε να καλύψουν 
τις περιβάλλουσες των διαγραμμάτων ροπών. 
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* Δοκοί:Ελέγχονται σε μονοαξονική κάμψη, λαμβάνοντας υπόψη το αξονικό φορτίο από σεισμό, σε 
στρέψη και σε διάτμηση. Πραγματοποιείται έλεγχος πέλματος, αποφυγής διατμητικής αστοχίας κ. α. 
Τοποθετούνται οι κύριες ράβδοι με ακριβή υπολογισμό των μηκών αγκύρωσης, οι συνδετήρες, οι 
παράπλευροι οπλισμοί και οι δισδιαγώνιες ράβδοι που απαιτούνται. 
* Υποστυλώματα και Τοιχεία:Κάθε υποστύλωμα και τοιχείο (απλής ή σύνθετης διατομής) εξετά-
ζεται σε διαξονική κάμψη σε όλους τους συνδυασμούς φορτίσεων που έχουν οριστεί, με εύρεση της 
ουδέτερης γραμμής κάθε φορά, σε στρέψη και διάτμηση. Πραγματοποιείται έλεγχος ευστάθειας 
λόγω φαινομένων β’ τάξης, περίσφιξης, αξονικού φορτίου, αποφυγής σχηματισμού μηχανισμού 
ορόφου, αποφυγής ψαθυρών μορφών αστοχίας κ.α. Η διαστασιολόγηση γίνεται στην ενιαία διατομή 
(όχι ανά τμήμα) όπου τοποθετούνται οι κύριοι οπλισμοί, οι συνδετήρες και οι δισδιαγώνιες ράβδοι αν 
απαιτούνται. 
* Πέδιλα:Ελέγχονται και διαστασιολογούνται σε κάμψη, διάτμηση και διάτρηση(εύκαμπτα). Στους 
ελέγχους πεδίλου και εδάφους λαμβάνονται υπόψη όλοι οι συνδυασμοί φόρτισης υπολογίζοντας με 
ακρίβεια το πρίσμα αντίδρασης του εδάφους για κάθε συνδυασμό. 
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Σύμβολα 
------- 
ΜEd  : Ροπή Σχεδιασμού 
ΜRd  : Ροπή Αντοχής 
VEd  : Τιμή Τέμνουσας Σχεδιασμού 
VRd2 : Αντίσταση Τέμνουσας Σχεδιασμού Λόγω Λοξής Θλίψης 
VRd3 : Αντίσταση Τέμνουσας Σχεδιασμού Λόγω Λοξού Εφελκυσμού 
λ    : Δείκτης Ανεπάρκειας 
VSdΥ : Δρώσα Τέμνουσα από Σεισμό κατά Υ 
VSdΧ : Δρώσα Τέμνουσα από Σεισμό κατά Χ 
λkΥ  : Μέσος Δείκτης Ανεπάρκειας από Σεισμό κατά Υ 
λkΧ  : Μέσος Δείκτης Ανεπάρκειας από Σεισμό κατά Χ 
q(Υ) : Εκτιμώμενη τιμή του συντελεστή σεισμικής συμπεριφορά για σεισμό κατά Υ 
q(Χ) : Εκτιμώμενη τιμή του συντελεστή σεισμικής συμπεριφορά για σεισμό κατά Χ 
------------------------------------------------------------------------------- 
Δοκοί 
----- 
Στάθμη  2  
Δοκός         ΜEd/ΜRdVsd/VRd2      Vsd/VRd3          λ             VSdYVSdX 
Δ001           3.33           0.38          3.89          3.33           34.9          14.0 
Δ002           0.50           0.19          1.96          0.50           -0.1          -0.3 
Δ003           1.67           0.15          1.57          1.67           -4.1         -10.1 
Δ004           0.20           0.15          1.57          0.20            0.0           0.0 
Δ005           1.00           0.15          1.57          1.00           -1.4          -8.8 
Δ006           0.10           0.15          1.57          0.10            0.0           0.0 
Δ007           2.50           0.15          1.57          2.50            5.3         -10.0 
Δ008           0.50           0.13          1.35          0.50            0.1          -0.3 
Δ009           3.33           0.38          5.86          3.33           35.8         -15.2 
Δ010           3.33           0.39          4.98          3.33           16.3         -47.7 
Δ011           2.50           0.22          1.91          2.50           -3.2         -21.7 
Δ012           3.33           0.24          2.10          3.33            0.7         -32.1 
Δ013           2.50           0.22          2.17          2.50            0.1         -24.4 
Δ014           2.00           0.31          2.72          2.00           -0.4         -41.4 
Δ015           2.00           0.23          1.82          2.00            0.1          -7.4 
Δ016           3.33           0.26          2.30          3.33           -0.9         -37.5 
Δ017           3.33           0.21          1.87          3.33            3.1         -21.0 
Δ018           3.33           0.45          4.56          3.33          -17.1         -48.8 
Δ019           3.33           0.23          2.27          3.33           -5.6          56.4 
Δ020           3.33           0.20          2.45          3.33            3.9         -59.9 
Δ023           3.33           0.22          1.87          3.33           -3.6         -41.7 
Δ024           3.33           0.19          2.41          3.33           -1.3         -10.0 
Δ025           2.00           0.24          3.00          2.00           -0.6          -4.8 
Δ026           1.00           0.27          2.57          1.00           -0.3          -4.9 
Δ027           0.83           0.23          1.96          0.83            0.0         -10.1 
Δ028           3.33           0.19          2.38          3.33            0.0          -1.6 
Δ029           3.33           0.15          1.88          3.33            0.5          -6.4 
Δ030           3.33           0.17          1.71          3.33            1.2         -10.1 
Δ031           3.33           0.23          2.59          3.33            3.6         -59.8 
Δ050           3.33           0.33          3.34          3.33           33.7         -19.5 
Δ051           3.33           0.26          2.22          3.33           32.2           8.9 
Δ052           3.33           0.33          2.87          3.33           54.2           6.3 
Δ053           2.00           0.21          2.14          2.00            7.5           1.3 
Δ054           0.33           0.21          2.15          0.33            5.2           1.5 
Δ055           3.33           0.27          2.35          3.33           47.1           7.2 
Δ056           3.33           0.21          2.09          3.33           27.0          -2.1 
Δ057           2.50           0.33          3.41          2.50          -34.9         -14.0 
Δ058           3.33           0.33          3.35          3.33          -34.2         -20.6 
Δ059           3.33           0.26          2.21          3.33          -33.0           9.5 
Δ060           3.33           0.33          2.81          3.33          -54.5           4.0 
Δ061           2.50           0.21          2.16          2.50           -7.5           0.8 
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Δ062           0.50           0.21          2.16          0.50           -7.7           1.6 
Δ063           3.33           0.31          2.69          3.33          -50.8           7.1 
Δ064           3.33           0.18          1.81          3.33          -25.7          -3.0 
Δ065           2.50           0.40          6.06          2.50          -35.8          15.2 
Δ067           2.00           0.21          1.62          2.00           24.0          15.4 
Δ068           2.00           0.22          2.86          2.00            4.4           3.1 
Δ069           1.43           0.20          1.56          1.43            3.6           2.3 
Δ070           1.00           0.15          1.86          1.00            2.8           1.7 
Δ071           0.71           0.12          1.49          0.71            4.3           7.6 
Δ073           2.00           0.23          1.81          2.00          -25.5          16.2 
Δ074           2.00           0.20          2.61          2.00           -4.5           3.2 
Δ075           3.33           0.12          0.00          3.33           -3.4           2.7 
Δ076           1.00           0.21          2.66          1.00           -3.2           1.8 
Δ077           1.00           0.25          2.36          1.00           -3.4           1.8 
Δ078           0.71           0.15          1.45          0.71           -4.9           8.1 
 
Max λ Στάθμης = 3.333333 
Sum(VSdY) =  719.1 
Sum(VSdX) =  793.1 
λκY =   2.97 
λκX =   2.91 
Στάθμη  3 
ΔοκόςΜEd/ΜRdVsd/VRd2      Vsd/VRd3          λ             VSdYVSdX 
Δ001           3.33           0.26          1.86          3.33           29.5          24.7 
Δ002           1.43           0.12          0.88          1.43          -14.5          -1.7 
Δ003           2.50           0.12          0.88          2.50          -11.1          -7.5 
Δ004           3.33           0.12          0.88          3.33           -7.5           2.0 
Δ005           1.43           0.12          0.88          1.43           -0.3          -5.9 
Δ006           3.33           0.12          0.88          3.33            7.4           2.0 
Δ007           3.33           0.12          0.88          3.33           11.3          -7.5 
Δ008           1.43           0.12          0.88          1.43           14.3          -1.6 
Δ009           3.33           0.26          1.86          3.33           29.7         -25.1 
Δ010           2.50           0.27          1.92          2.50           27.0         -25.9 
Δ011           1.00           0.12          0.88          1.00           11.0          -2.4 
Δ012           2.50           0.12          0.88          2.50            8.6          -4.4 
Δ013           3.33           0.12          0.88          3.33            4.5          -2.2 
Δ014           3.33           0.12          0.88          3.33           -0.2          -2.8 
Δ015           3.33           0.12          0.88          3.33           -4.4           0.2 
Δ016           2.50           0.12          0.88          2.50           -8.4          -5.9 
Δ017           1.00           0.12          0.88          1.00          -11.1          -2.5 
Δ018           2.50           0.27          1.92          2.50          -27.5         -25.8 
Δ019           3.33           0.18          0.78          3.33           21.0           0.9 
Δ020           3.33           0.08          0.36          3.33           -1.4           8.1 
Δ021           3.33           0.08          0.36          3.33           24.2         -39.2 
Δ022           3.33           0.08          0.36          3.33           18.7         -19.4 
Δ023           3.33           0.08          0.36          3.33            0.8         -21.0 
Δ024           3.33           0.08          0.36          3.33          -19.1          26.9 
Δ025           3.33           0.09          0.39          3.33          -26.5         -66.1 
Δ026           3.33           0.08          0.36          3.33            3.1          -5.3 
Δ027           3.33           0.19          0.80          3.33           23.0          -5.1 
Δ028           3.33           0.18          0.78          3.33           23.0          -5.1 
Δ029           3.33           0.13          0.55          3.33          -99.4         -14.2 
Δ030           3.33           0.13          0.55          3.33         -110.5         -24.3 
Δ031           3.33           0.11          0.47          3.33           86.9         -36.8 
Δ032           3.33           0.11          0.47          3.33           95.3         -15.0 
Δ033           3.33           0.11          0.47          3.33          -94.2          21.4 
Δ034           3.33           0.11          0.48          3.33          -73.6          54.1 
Δ035           3.33           0.19          0.82          3.33           -2.5          34.9 
Δ036           3.33           0.19          0.80          3.33           -2.5          34.9 
Δ037           3.33           0.08          0.36          3.33           -8.3         -27.8 
Δ038           3.33           0.11          0.49          3.33          -83.9          75.8 
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Δ039           3.33           0.08          0.36          3.33          -22.4         -38.8 
Δ040           3.33           0.09          0.38          3.33           15.2          62.8 
Δ041           3.33           0.08          0.36          3.33           22.6         -40.3 
Δ042           3.33           0.11          0.48          3.33           67.9          75.8 
Δ043           3.33           0.08          0.36          3.33            6.5         -26.4 
Δ044           3.33           0.19          0.80          3.33            8.1          34.4 
Δ045           3.33           0.19          0.82          3.33            8.1          34.4 
Δ046           3.33           0.10          0.43          3.33           80.2          48.7 
Δ047           3.33           0.10          0.43          3.33           80.4          29.7 
Δ048           3.33           0.11          0.47          3.33          -95.6         -21.9 
Δ049           3.33           0.11          0.48          3.33          -86.6         -41.0 
Δ050           3.33           0.26          1.85          3.33           27.0         -25.9 
Δ051           1.43           0.16          1.16          1.43            8.5         -12.1 
Δ052           2.50           0.16          1.16          2.50           11.8          -8.5 
Δ053           2.00           0.16          1.16          2.00           -3.0          -3.7 
Δ054           1.67           0.16          1.17          1.67           -3.2           3.6 
Δ055           3.33           0.16          1.16          3.33           12.3          12.8 
Δ056           3.33           0.16          1.16          3.33           13.5          11.2 
Δ057           2.50           0.27          1.91          2.50          -29.5         -24.7 
Δ058           3.33           0.26          1.86          3.33          -27.5         -25.8 
Δ059           1.43           0.16          1.18          1.43           -8.6         -12.2 
Δ060           2.50           0.16          1.18          2.50          -12.0          -8.5 
Δ061           2.00           0.16          1.18          2.00            2.8          -3.3 
Δ062           2.50           0.16          1.18          2.50            3.1           4.3 
Δ063           3.33           0.16          1.18          3.33          -12.8           9.5 
Δ064           3.33           0.16          1.18          3.33          -13.5          13.2 
Δ065           2.50           0.27          1.92          2.50          -29.7          25.1 
Δ066           3.33           0.13          0.55          3.33          109.7         -20.5 
Δ067           3.33           0.13          0.55          3.33           98.7         -11.8 
Δ068           3.33           0.18          0.79          3.33          -21.0          -0.9 
 
Max λ Στάθμης = 3.333333 
Sum(VSdY) = 1987.9 
Sum(VSdX) = 1378.3 
λκY =   3.19 
λκX =   3.18 
 
Υποστυλώματα 
------------ 
Στάθμη  2 
Υποστύλωμα    ΜEd/ΜRdVSd/VRd2      VSd/VRd3          λ           VSdYVSdX 
Κ1              0.25          0.08          0.88          0.25           32.5          -2.2 
Κ2              0.33          0.18          1.88          0.33          -69.0          -2.7 
Κ3              0.33          0.07          0.70          0.33          -19.5          -1.9 
Κ4              0.49          0.13          1.38          0.49          -53.2          -1.9 
Κ5              0.49          0.14          1.48          0.49          -57.3          -2.1 
Κ6              0.49          0.08          0.89          0.49          -25.3          -2.1 
Κ7              0.33          0.18          1.88          0.33          -68.3          -2.7 
Κ8              0.25          0.09          0.92          0.25           34.2          -2.1 
Κ9              0.20          0.05          0.81          0.20          -16.3         -10.1 
Κ10             0.33          0.11          0.99          0.33          -20.0         -35.3 
Κ11             0.25          0.13          1.44          0.25           -7.7         -47.6 
Κ12             0.20          0.07          0.80          0.20           -6.4         -24.7 
Κ13             0.14          0.04          0.45          0.14           -7.9          -7.9 
Κ14             0.25          0.07          0.99          0.25          -22.7           2.9 
Κ15             0.20          0.06          0.84          0.20          -18.4         -16.6 
Κ16             0.49          0.07          0.99          0.49           -3.2          -5.8 
Κ17             0.49          0.12          2.08          0.49           28.4         -39.8 
Κ18             0.49          0.17          2.01          0.49           47.4         -40.9 
Κ19             0.49          0.21          2.28          0.49           71.6         -42.8 
Κ20             0.49          0.23          2.43          0.49           83.7         -43.5 
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Κ21             0.49          0.22          2.37          0.49           78.6         -36.4 
Κ22             0.49          0.21          2.21          0.49           69.9         -40.8 
Κ23             0.49          0.17          2.12          0.49           49.1         -42.8 
Κ24             0.49          0.12          2.10          0.49           30.0         -40.9 
Κ25             0.49          0.07          0.99          0.49           -3.2          -6.0 
Κ26             0.20          0.07          0.88          0.20          -18.4         -20.3 
Κ27             0.25          0.07          0.99          0.25          -22.6           0.2 
Κ28             0.14          0.03          0.41          0.14           -7.9           1.8 
Κ29             0.17          0.05          0.54          0.17           -6.3         -14.6 
Κ30             0.25          0.10          0.99          0.25           -7.6         -31.9 
Κ31             0.49          0.36          3.87          0.49          -20.2        -130.8 
Κ32             0.20          0.05          0.81          0.20          -15.3         -10.8 
Κ33             1.18          0.21          5.02          1.18           -8.0         -50.1 
Κ34             0.49          0.06          0.99          0.49           -7.8          -4.3 
Κ35             0.49          0.06          0.99          0.49           -8.9          -2.8 
Κ36             0.51          0.07          0.99          0.51          -10.3          -2.4 
Κ37             0.61          0.08          1.59          0.61          -11.0          -7.3 
Κ38             0.25          0.02          0.56          0.25           -2.0          -3.9 
Κ39             0.11          0.02          0.41          0.11           -1.4          -3.2 
Κ40             0.20          0.02          0.42          0.20           -2.9          -2.8 
Κ41             1.28          0.18          3.62          1.28           -1.5         -28.9 
Κ42             1.05          0.16          3.09          1.05           -1.6         -24.9 
Κ43             0.83          0.13          2.60          0.83           -1.7         -21.2 
Κ44             0.74          0.12          2.37          0.74           -1.6         -20.8 
Κ45             0.83          0.13          2.53          0.83           -1.3         -20.1 
Κ46             0.83          0.13          2.53          0.83           -1.4         -21.5 
Κ47             1.00          0.15          2.95          1.00           -1.4         -25.0 
Κ48             1.16          0.17          3.33          1.16           -1.6         -25.4 
Κ49             0.25          0.02          0.45          0.25           -3.0          -3.0 
Κ50             0.11          0.02          0.43          0.11           -1.5          -3.3 
Κ51             0.33          0.03          0.61          0.33           -2.1          -4.4 
Κ52             0.69          0.08          1.68          0.69          -11.6          -7.6 
Κ53             0.54          0.08          0.99          0.54          -10.7          -2.5 
Κ54             0.49          0.07          0.99          0.49           -9.4          -2.8 
Κ55             0.49          0.07          0.99          0.49           -8.8          -3.4 
Κ56             0.54          0.06          0.99          0.54           -8.4          -5.0 
Κ57             1.25          0.23          5.57          1.25           -8.8         -54.1 
 
Max λ Στάθμης =   1.28 
Sum(VSdY) = 1150.6 
Sum(VSdX) = 1063.9 
λκY =   0.43 
λκX =   0.59 
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Στάθμη  3 
Υποστύλωμα    ΜEd/ΜRdVSd/VRd2      VSd/VRd3          λ           VSdYVSdX 
Κ1              0.49          0.08          1.50          0.49          -13.0         -29.4 
Κ2              0.49          0.14          1.53          0.49          -52.3         -30.2 
Κ3              0.49          0.11          1.56          0.49          -42.6         -31.0 
Κ4              0.57          0.17          1.86          0.57          -72.3         -31.0 
Κ5              0.54          0.16          1.69          0.54          -66.1         -31.0 
Κ6              0.49          0.10          1.56          0.49          -37.7         -31.0 
Κ7              0.49          0.14          1.53          0.49          -54.6         -30.2 
Κ8              0.49          0.08          1.50          0.49          -15.0         -29.5 
Κ9              0.51          0.11          1.89          0.51          -39.0         -13.4 
Κ10             0.57          0.11          1.99          0.57          -41.8          -1.9 
Κ11             0.57          0.10          1.87          0.57          -39.6         -29.9 
Κ12             0.54          0.10          1.82          0.54          -38.3         -39.0 
Κ13             0.54          0.11          1.88          0.54          -39.3         -38.2 
Κ14             0.57          0.11          2.04          0.57          -42.1         -20.9 
Κ15             0.54          0.11          1.92          0.54          -40.2         -18.6 
Κ17             0.49          0.11          1.39          0.49          -41.7         -28.7 
Κ18             0.49          0.11          1.43          0.49          -38.1         -29.9 
Κ19             0.49          0.13          1.49          0.49          -50.5         -31.4 
Κ20             0.51          0.13          1.53          0.51          -57.5         -31.9 
Κ21             0.49          0.13          1.42          0.49          -55.0         -28.8 
Κ22             0.49          0.12          1.44          0.49          -50.4         -29.9 
Κ23             0.49          0.11          1.43          0.49          -39.3         -29.9 
Κ24             0.49          0.12          1.38          0.49          -43.3         -28.4 
Κ26             0.54          0.11          2.01          0.54          -41.2         -17.7 
Κ27             0.57          0.12          2.13          0.57          -43.1         -20.5 
Κ28             0.54          0.11          1.96          0.54          -40.2         -34.7 
Κ29             0.57          0.11          1.90          0.57          -39.2         -35.4 
Κ30             0.57          0.11          1.96          0.57          -40.6         -22.9 
Κ31             0.65          0.12          2.09          0.65          -43.0         -18.1 
Κ32             0.51          0.11          1.97          0.51          -39.8         -12.3 
Max λ Στάθμης =   0.65 
Sum(VSdY) = 1296.8 
Sum(VSdX) =  805.7 
λκY =   0.53  ,λκX =   0.52 
Κριτήρια: 
i. Για όλα τα υποστυλώματα προκύπτει λ <= 2.5: Ισχύει 
     Το κτήριο είναι μορφολογικά κανονικό: Δεν Ισχύει / Γιατί  υπάρχει διακοπή υποστυλώματος  16 Στάθμης  
3 
 / Γιατί περιλαμβάνει τον όροφο ( 2 ) του οποίου ο μέσος δείκτης ανεπάρκειας λk υπερβαίνει το 150% του 
μέσου δείκτη ανεπάρκειας ενός γειτονικού (υποκείμενου ή υπερκείμενου) ορόφου 
ii. Η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του κτηρίου Τ0 είναι μικρότερη του 4*Tc και των 2 sec: Ισχύει 
iii. Ο λόγος της οριζόντιας διάστασης σε έναν όροφο προς την αντίστοιχη διάσταση σε έναν γειτονικό όροφο 
δεν υπερβαίνει το 1.5: Ισχύει 
iv. Το κτήριο δεν παρουσιάζει έντονα ασύμμετρη κατανομή της δυσκαμψίας σε κάτοψη, σε οποιονδήποτε 
όροφο: Δεν Ισχύει 
v. Το κτήριο σε καθ' ύψος τομή δεν παρουσιάζει ασύμμετρη κατανομή της μάζας ή της δυσκαμψίας: Δεν Ισχύει 
      Με κριτήριο δυσκαμψίας Σ(ΕΙ)/S 
Συμπεράσματα: 
  1. Στατική Ελαστική Μέθοδος: Επιτρέπεται η εφαρμογή της μόνο για στάθμη επιτελεστικότητας Α. 
     Επιπλέον, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις βλάβες, επιτρέπεται για σκοπούς  
     μόνον της αποτίμησης ή εφαρμογής της με προσαύξηση των συντελεστών γsd κατά 0.15 
2. Ελαστική Δυναμική Μέθοδος: Επιτρέπεται η εφαρμογή της για όλες τις στάθμες επιτελεστικότητας. 
  3. Στατική Ανελαστική Μέθοδος: Επιτρέπεται η εφαρμογή της για όλες τις στάθμες επιτελεστικότητας 
     εφόσον η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών δεν είναι σημαντική. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμό-
ζεται  
     σε συνδυασμό με μια συμπληρωματική δυναμική ελαστική ανάλυση. 
q(Υ) =  1.15q(Χ) =  1.19  
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Μέθοδος Επίλυσης 
H μελέτη αποτίμησης έγινε με Ελαστική δυναμική ανάλυση με καθολικό δείκτη συμπεριφοράς (q) 
 
Στάθμη επιτελεστικότητας. 
Ο κύριος του έργου λαμβάνοντας υπόψη την Κοινωνική  σπουδαιότητα  του  κτιρίου, τα διαθέσιμα οικονο-
μικά σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.1 του κεφαλαίου 2 του ΚΑΝΕΠΕ και εφόσον δενυπάρχει απόφαση 
δημόσιας αρχής που να ορίζει υψηλότερη στάθμη επιτελεστικότητας ορίζει ως στάθμη επιτελεστικότητας Β1 
 
 

Έδαφος θεμελίωσης 
 
Με εφαρμογή του πίνακα 3.1 του ΚΑΝΕΠΕ κεφαλαίου 3 παραγράφου 3.5.4.α  ΔΕΝ προκύπτει ανάγκη νέας 
έρευνας εδάφους.Ο έλεγχος των πεδίλων έγινε με την μέθοδο των επιτρεπόμενων τάσεων σύμφωνα με το 
ΦΕΚ 2184 Β 20.12.2000 όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 1153 Β/12.08.03 (Αποφ.Δ17α/113/1/ΦΝ.275/03) 
και ΦΕΚ 1154 Β/12.08.03 (Αποφ. Δ17α/115/9/ΦΝ.275/03) παράρτημα Ζ (Ζ6). Με αυτά τα δεδομένα η αντοχή 
εδάφους για μόνιμα και κινητά φορτία ελήφθη ίση με 200.00 kΝ/m2 
 

Σκυρόδεμα 
 
Η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων με βάσει την απαίτηση που αναγράφεται στην παράγραφο 3.7.1 του 
ΚΑΝΕΠΕ και βάσει των μετρήσεων που πραγματοποίησε η εταιρεία «ΕΠΙ ΒΛΑΒΩΝ» είναι ικανοποιητική αλλά 
λόγω ικανοποιητικής σύγκλισης λαμβάνεται Υψηλή.Οι τιμές για το σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκαν είναι : 
 

Στάθμη fm [Mpa] Τυπι-
κή απόκλιση (s) [MPa]  

1 17.82 4.27 
2 17.82 4.27 
3 17.82 4.27 

 
 

Χάλυβας 
 
Η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων με βάσει την απαίτηση που αναγράφεται στην παράγραφο 3.7.2 του 
ΚΑΝΕΠΕ έγινε με κατάταξη του χάλυβα με οπτική αναγνώριση (επιφάνεια λεία ή με νευρώσεις, τυχόν ανα-
γνώσιμες σημάνσεις στην επιφάνεια των ράβδων), σε συνδυασμό και με την εποχή κατασκευής του κτιρίου.  
Στην περίπτωση αυτή η Σ.Α.Δ. για την αντοχή του χάλυβα θεωρείται ικανοποιητική. 
 
Στάθμη Διαμήκης Εγκάρσιος 

fm [Mpa] Τυπι-
κή απόκλιση (s) [MPa]  

fm [Mpa] Τυπι-
κή απόκλιση (s) [MPa]  

1 480.00 40.00 280.00 40.00 
2 480.00 40.00 280.00 40.00 
3 480.00 40.00 280.00 40.00 

 
 

Γεωμετρικά δεδομένα 
 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Ή ΑΝΩΔΟΜΗΣ 
Βάσει του πίνακα 3.2 : Δεδομένο που προέρχεται από την αρχική μελέτη η οποία έχει εφαρμοστεί με κάποιες 
τροποποιήσεις, η στάθμη αξιοπιστίας είναι Υψηλή 
 
 
 
ΠΑΧΗ, ΒΑΡΗ κ.λπ. ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κ.λπ 
Βάσει του πίνακα 3.2 : Δεδομένο που προέρχεται από την αρχική μελέτη η οποία έχει εφαρμοστεί με κάποιες 
τροποποιήσεις, η στάθμη αξιοπιστίας είναι Υψηλή 
 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ 
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Βάσει του πίνακα 3.2 : Δεδομένο που προέρχεται από την αρχική μελέτη η οποία έχει εφαρμοστεί με κάποιες 
τροποποιήσεις, η στάθμη αξιοπιστίας είναι Υψηλή 
 
 

Δράσεις 
 
Βασικές δράσεις 
 
  •  Mόνιμα φορτία 
    •  βάρος σκυροδέματος: 25.00 kN/m3 
    •  επικάλυψη δαπέδων με μάρμαρα: 1.50 kN/m2 
    •  επικάλυψη δαπέδων με ξύλινο δάπεδο: 1.50 kN/m2 
    •  Μόνωση δώματος: 1.00 kN/m2 
    •  Δρομική Τοιχοποιία: 5.00 kN/m 
    •  Διπλή Δρομική Τοιχοποιία: 9.00 kN/m 
  •  Μεταβλητά φορτία 
    •  Κινητό φορτίο πλακών: 2.00 kN/m2 
    •  Κινητό φορτίο δώματος: 1.00 kN/m2 
    •  Κινητό φορτίο κλιμάκων &πλατυσκάλων: 3.50 kN/m2 
    •  Κινητό φορτίο εξωστών: 4.00 kN/m2 
    •  Κινητό φορτίο δαπέδου ισογείου: 5.00 kN/m2 
 

Τυχηματικές δράσεις  (σεισμός) 
Ζώνη I agr με πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια 0.16 
Συντελεστής σπουδαιότητας Σ3, γi=1,ΚΑΝ.ΕΠΕ 4.4.1.2 
 

Φάσμα απόκρισης 
 
Για έδαφος κατηγορίας Β 
n = 1(ζ=5) 
 

Δυσκαμψίες 
 
Οι δυσκαμψίες εκτιμώνται με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά του δομικού στοιχείου καθώς και την κα-
ταπόνηση υπό σεισμό, με μέσες τιμές ιδιοτήτων των υλικών. Χρησιμοποιείται η επιβατική τιμή δυσκαμψίας στη 
διαρροή του δομικού στοιχείου. 
 

Συνδυασμοί δράσεων 
 
Κατά την αποτίμηση, δεν ελέγχθηκαν θέματα λειτουργικότητας ή ανθεκτικότητας για όλα τα υφιστάμενα δομικά 
στοιχεία εφόσον αυτά τα οποία δεν παρουσιάζουν βλάβες σύμφωνα με το σχόλιο της παραγράφου 4.4.2 
 
Συντελεστές Φόρτισης 
 
Υποστυλώματα 
 
             ομάδα συντ. συντ. 

Α/Α ΠΦ1 ΠΦ2 ΠΦ3 ΠΦ4 ΠΦ5 ΠΦ6 ΠΦ7 ΠΦ8 ΠΦ9 ΠΦ10 ΠΦ11 ΠΦ12 τάσεων διαιρ. biax. 
1  1.20        1.50     1  1.00  1.00 
2  1.00  1.00  0.30      0.30     1  0.90  1.00 
3  1.00  0.30  1.00      0.30     1  0.90  1.00 
4  1.20        1.50  0.75    1  1.00  1.00 

 
 
 
 
 
Πέδιλα 
 
             ομάδα συντ. συντ. 
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Α/Α ΠΦ1 ΠΦ2 ΠΦ3 ΠΦ4 ΠΦ5 ΠΦ6 ΠΦ7 ΠΦ8 ΠΦ9 ΠΦ10 ΠΦ11 ΠΦ12 τάσεων διαιρ. biax. 
1  1.35        1.50     1  1.00  1.00 
2  1.00  1.00  0.30      0.30     1  1.00 2 
3  1.00  0.30  1.00      0.30     1  1.00 2 
4  1.00  1.00       0.30     1  1.00  1.00 
5  1.00        1.00     2  1.00  1.00 
6  1.50        1.50  0.75    1  1.00  1.00 

 
 
Δοκοί 
 

             ομάδα συντ. 
Α/Α ΠΦ1 ΠΦ2 ΠΦ3 ΠΦ4 ΠΦ5 ΠΦ6 ΠΦ7 ΠΦ8 ΠΦ9 ΠΦ10 ΠΦ11 ΠΦ12 τάσεων διαιρ.

1  1.20        1.50     1  1.00 
2  1.00  1.00  0.30      0.30     1  0.90 
3  1.00  0.30  1.00      0.30     1  0.90 
4  1.20        1.50  0.75    1  1.00 

 
 
Πλάκες 
 

    ομάδα συντ. δυσμενείς είδος 
Α/Α μόνιμα κινητά σεισμός τάσεων διαίρεσης φορτίσεις ελέγχου 

1  1.20  1.50  1 0 0 0 
        

 

Όπου ΠΦ9 φόρτιση χιονιού 

Αντιστάσεις 
 
Χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές μειωμένες κατά μία απόκλιση.  
Υπάρχοντα Υλικά: 
Κάμψη: Αντιπροσωπευτική τιμή =Μέση  Διηρημένη με συντελεστή ασφάλειας ανάλογα με ΣΑΔ. 
Διάτμηση: Αντιπροσωπευτική τιμή =Μέση  Διηρημένη με συντελεστή ασφάλειας ανάλογα με ΣΑΔ. 
 
Νέα Υλικά: 
Χαρακτηριστική τιμή  +απόκλιση διηρημένα με συντελεστή ασφάλειας ανάλογα με δυσκολία πρόσβασης 
 

ε) Παραδοχές υλικών επεμβάσεων 
 
Νέα υλικά : 
 
Σκυρόδεμα    C25/30      έγχυτο 
Χάλυβας       Β500Cγια ράβδους 
 B500Aγια πλέγματα 
 
Χάλυβας δοκών μορφής  S235 
Αναστολέας Διάβρωσης  Αέριας Δράσης 
Κρυσταλλοποίηση 
Σύνδεση παλαιού και νέου σκυροδέματος 
Αναστολέας διάβρωσης τσιμεντοειδούς βάσης 
Πάστα πάκτωσης οπλισμών  
Ρητίνη πάκτωσης οπλισμών 
Πρόσμικτο Κρυσταλλοποίησης νέου σκυροδέματος 
Κρυσταλλοποίηση στοιχείων υπάρχοντος σκυροδέματος 
Προστατευτική βαφή ανεπίχριστου σκυροδέματος παλαιού και νέου. 
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στ) Συνοπτική περιγραφή επεμβάσεων 
 
Συνοπτική περιγραφή επεμβάσεων 
 
Η Μελέτη αποτίμησης έδειξε ανεπάρκεια σε αρκετές διατομές κυρίως από διάτμηση λόγω ανεπάρκειας συν-
δετήρων. Έτσι αποφασίστηκε ο ανασχεδιασμός του φορέα με την ενίσχυσή του. Έπειτα από πολλαπλές 
προσεγγίσεις, προκειμένου να βρεθεί η οικονομικότερη προσέγγιση από άποψη κόστους αλλά και η αυτή που 
θα επιφέρει την λιγότερη όχληση στην λειτουργία του κτηρίου καταλήξαμε στις παρακάτω επεμβάσεις. 
   Λόγω του είδους της ανεπάρκειας (διατμητική) αποφασίστηκε η ενίσχυση, με προσθήκη δύσκαμπτων 
στοιχείων στο ισόγειο προκειμένου να παραλάβουν > 60 % της τέμνουσας βάσης και προσθήκη μεταλλικών 
χιαστί συνδέσμων στα αντίστοιχα φατνώματα του ορόφου για τον φορέα της αίθουσας του γυμναστηρίου. Τα 
νέα δύσκαμπτα στοιχεία είναι εμφατνούμενα τοιχία σκυροδέματος και ενίσχυση οπτοπλινθοδομών με αμφί-
πλευρα οπλισμένα επιχρίσματα.  
 Η στέγη χρήζει ενίσχυσης εγκάρσια στους κύριους φορείς για την εξασφάλιση του λυγισμού του κάτω πέλ-
ματος. Έτσι τοποθετούνται έξι νέοι εγκάρσιοι σύνδεσμοι. 
Τέλος προτείνονται μέτρα για την προστασία του σκυροδέματος έναντι διάβρωσης από το περιβάλλον και 
έναντι ανερχόμενης υγρασίας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
 
Στοι-
χείο 

ΘΕΣΗ  διεύθυνση ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κ61 μεταξύ Κ1 και Κ2 

Ισ
όγ

ει
ον

έα
 τ

οι
χί

α
 

Χ-Χ Κατασκευή νέου θεμελίου και σύνδεση με τα υπάρ-
χοντα μέσω βλήτρων. Σκυροδέτηση νέου τοιχίου 
πάχους 30εκ. έως την οροφή ισογείου και σύνδεση 
με τα υπάρχοντα φέροντα στοιχεία (υποστυλώματα, 
συνδ. Δοκός και δοκός οροφής) με βλήτρα. 

Κ60 μεταξύ Κ3 και Κ4 Χ-Χ 

Κ65 μεταξύ Κ5 και Κ6 Χ-Χ 

Κ62 μεταξύ Κ7 και Κ8 Χ-Χ 

Κ63 μεταξύ Κ39 και Κ40 Χ-Χ Καθαίρεση υπάρχουσας οπτοπλινθοδομής στην 
αντίστοιχη θέση. Κατασκευή νέου θεμελίου και σύν-
δεση με τα υπάρχοντα μέσω βλήτρων. Σκυροδέτηση 
νέου τοιχίου πάχους 25εκ. έως την οροφή ισογείου 
και σύνδεση με τα υπάρχοντα φέροντα στοιχεία (υ-
ποστυλώματα, συνδ. Δοκός και δοκός οροφής) με 
βλήτρα. 

Κ67 μεταξύ Κ49 και Κ50 Χ-Χ 

Κ58 μεταξύ Κ39 και Κ38 Υ-Υ 

Κ59 μεταξύ Κ50 και Κ51 Υ-Υ 

Κ64 μεταξύ Κ13 και Κ12 Υ-Υ Κατασκευή νέου θεμελίου και σύνδεση με τα υπάρ-
χοντα μέσω βλήτρων. Σκυροδέτηση νέου τοιχίου 
πάχους 30εκ. έως την οροφή ισογείου και σύνδεση 
με τα υπάρχοντα φέροντα στοιχεία (υποστυλώματα, 
συνδ. Δοκός και δοκός οροφής) με βλήτρα. 

Κ66 μεταξύ Κ12 και Κ11 Υ-Υ 

Κ69 μεταξύ Κ28 και Κ29 Υ-Υ 

Κ70 μεταξύ Κ29 και Κ30 Υ-Υ 

T1 μεταξύ Κ17 και Κ18 

Ισ
ό

γε
ιο

 ο
π

λ.
  

επ
ι χ

ρ
ίσ

μ
α

τα
 

Χ-Χ Ενίσχυση οπτοπλινθοδομών ισογείου, με αμφί-
πλευρα οπλισμένα επιχρίσματα με ισχυρή τσιμε-
ντοκονία των 400Κg. Οι δύο μανδύες οπλίζονται με 
πλέγματα Τ196 και συνδέονται μέσω διαμπερών 
βλήτρων. Οι οπλισμοί επαλείφονται με δύο στρώσεις 
αναστολέα διάβρωσης τσιμεντοειδούς βάσης. Στους 
τοίχους Τ4 και Τ5 θα καταργηθούν οι φεγγίτες με 
δόμηση οπτοπλινθοδομής ιδίου πάχους. Στον τοίχο 
Τ1 θα καταργηθεί η θύρα και θα μεταφερθεί στο 
παρακείμενο φάτνωμα δεξιά του στύλου Κ18 

T2 μεταξύ Κ21 και Κ22 Χ-Χ 

T3 μεταξύ Κ23 και Κ24 Χ-Χ 

T4 μεταξύ Κ42 και Κ43 Χ-Χ  

T5 μεταξύ Κ46 και Κ47 Χ-Χ 
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Χ1-Μ μεταξύ Κ1 και Κ2 

Ό
ρ

ο
φ

ο
ς 

χ
ια

σ
τί

  
μ

ετ
α

λλ
ικ

ο
ί σ

ύ
νδ

εσ
μ

ο
ι 

Χ-Χ Εμφατνούμενο μεταλλικό πλαίσιο με χιαστί μεταλλι-
κούς συνδέσμους διατομήwCHS 60.3x4. Το πλαίσιο 
μορφώνεται στις τρεις πλευρές (αριστερά – δεξιά και 
κάτω ) από γωνιακό 200x100x10 βλητρωμένο στα 
υποστυλώματα και την δοκό. Στην στέψη του πλαι-
σίου τοποθετείται μεταλλική ράβδος CHS 88.9x4 

Χ1-Μ μεταξύ Κ3 και Κ4 Χ-Χ 

Χ1-Μ μεταξύ Κ5 και Κ6 Χ-Χ 

Χ1-Μ μεταξύ Κ7 και Κ8 Χ-Χ 

Χ9-Μ μεταξύ Κ17 και Κ18 Χ-Χ 

Χ9-Μ μεταξύ Κ21 και Κ22 Χ-Χ 

Χ9-Μ μεταξύ Κ23 και Κ24 Χ-Χ 

ΥΒ-Μ μεταξύ Κ13 και Κ12 Υ-Υ 

ΥΒ-Μ μεταξύ Κ12 και Κ11 Υ-Υ 

ΥΚ-Μ μεταξύ Κ28 και Κ29 Υ-Υ 

ΥΚ-Μ μεταξύ Κ29 και Κ30 Υ-Υ 

Κατασκευή έξι νέων εγκαρσίων συνδέσμων στην στέγη με χρήση γωνιακών ελασμάτων και κοχλιωτές 
συνδέσεις με την υπάρχουσα στέγη 

 
 

στ) Μέτρα ασφαλείας 
 
 Είναι υποχρεωτικά όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Επίσης θα εφαρμοστούν 
τα μέτρα ασφαλείας που προτείνονται ξεχωριστά για κάθε υλικό που χρησιμοποιείται (ρητίνες κ.λ.π). 
Τα ικριώματα εργασίας και αντιστηρίξεων θα τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας 
(διαμόρφωση ασφαλών δαπέδων εργασίας, πλαϊνά προστατευτικά κ.λ.π).  
 

η) Προεργασίες 
 
  Έλεγχος διέλευσης καλωδιώσεων ρεύματος και υδραυλικών ή και άλλων πιθανών δικτύων. Η 
παροχή ρεύματος και ύδατος θα γίνεται από συγκεκριμένες θέσεις εξ αρχής ορισμένες. Στις υπό-
λοιπες θέσεις θα έχουν διακοπεί οι παροχές των αντίστοιχων δικτύων. 
 Θα οριστεί χώρος προσωρινής απόθεσης μπαζών και χώρος προσκόμισης νέων υλικών έτσι που 
να μην εμποδίζεται η είσοδος στον χώρο του γυμναστηρίου. 
 Το ξύλινο δάπεδο θα προστατευτεί από νερά και πτώση υλικών που μπορεί να το καταστρέψουν 
τοπικά ή ολικά (διάστρωση νάιλον, έδραση ικριωμάτων επί ξύλινης βάσης κ.λ.π)  
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θ) Αναλυτική περιγραφή επεμβάσεων 

 
Γενικοίόροι 

 
 
− Ε κ τ ρ ά χ υ ν σ η  ε π ι φ ά ν ε ι -
α ς .Είναιηεπεξεργασίαπουαπαιτείταιναυποβληθείηεπιφάνειαπουπρόκειται ναδεχθείνέουλικόκο-
νιάματος. 
Συγκεκριμέναεκβαθύνεταιμεπολλέςμικρέςεσοχέςμεχρήσηαεροματσάκονουήεργαλείαλιθοξόου(κ
αλέμι,σφυρί). 

 
−  Τ ο π ο θ έ τ η σ η  β λ ή τ ρ ω ν . Η οπή ανοίγεται με περιστροφικό τρυπάνι με διατομή 
Φ+2mm(εκτός των βλήτρων Φ20 με διατομή Φ+4mm) όπου Φ η διατομή του οπλισμού. Μετά την 
διάνοιξη η οπή καθαρίζεται πλήρως από σκόνη με αέρα υπό πίεση. Οι εσοχές πληρούνται με 
εποξειδική κόλλα (πάστα για οριζόντιες οπές και κατακόρυφες άνω και ρευστή για κατακόρυφες 
κάτω ) και τοποθετείται ο οπλισμός με μικρές παλινδρομικές κινήσεις ο οποίος πρέπει να πα-
ραμείνει αδιατάρακτος έως την πλήρη σκλήρυνση της κόλλας. 

 

 

Γενικέςεργασίες 
 
-Γ1.Καθαίρεση επιχρισμάτων  
Η καθαίρεση θα γίνειμε ηλεκτροεργαλείο χειρός με πεπλατυσμένο άκρο. Πριν την έναρξη της 
εργασίας και κατά την διάρκειά της η περιοχή θα διαβρέχεται μόνον με ψεκασμό για την μείωση 
παραγωγής σκόνης και της αποφυγής συγκέντρωσης ύδατος στην βάση.   

-Γ2.Τοπική και ολική καθαίρεση τοιχοποιίας 
Για την τοπική καθαίρεση οπτοπλινθοδομής θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλος τροχός. Για την 
μείωση της παραγωγής σκόνης η περιοχή θα διαβρέχεται μόνον με ψεκασμό. Για την ολική κα-
θαίρεση οπτοπλινθοδομής μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος τμηματικής καθαίρεσης είτε της 
υπονόμευση της βάσης και ανατροπής αλλά μόνον προς τα έξω του κτηρίου. Για εσωτερικές 
οπτοπλινθοδομές αυτή η μέθοδος απαγορεύεται. 

-Γ3.Καθαρισμός επιφανειών σκυροδέματος 
  Όλεςοιεπιφάνειεςσκυροδέμα-
τος,θακαθαριστούναπόσαθράτμήματα,τυχόνλάδιαήάλλουςρύπους καιαπόοξειδωμέναστοιχεί-
αοπλισμών με υδροβολή. Για τον καθαρισμό των οξειδωμένων οπλισμών δύναται να γίνει 
χρήση αμμοβολής(ήυδροβολήςή υδραμμοβολής),συρματόβουρτσαςχειρός,ηλεκτρικού σβου-
ρακίου και εργαλείων λιθοξόου (σφυρί-καλέμι).Ηαπομάκρυνσητηςσκουριάςτων οπλισμώνπρέπει 
ναείναιολοκληρωτική.Οκαθαρισμόςπεριλαμβάνει καιμικρόυγιέςτμήμαπέραν του οξειδωμένου της 
τάξης των 10εκ.Οεργάτηςπρέπει πέραν των υπόλοιπων μέτρων ασφαλείας ναείναιεξοπλισμένος-
μεειδικάγυαλιά προστασίας. 

-Γ4. Αναστολέας διάβρωσης τσιμεντοειδούς βάσης 
Οιεμφανείςοπλισμοίθαπροστατευτούνμεαναστολέαδιάβρωσηςτσιμεντοειδούςβάσης.Τουλικόεφα
ρμόζεται μεπινέλοκαιεπικαλύπτει επαρκώςτουςοπλισμούςκαθώςκαιπεριοχή σκυροδέματος ε-
κατέρωθεν. Το υλικό λειτουργεί και ως γέφυρα πρόσφυσης παλαιού-νέου σκυροδέματος αρκεί η 
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εφαρμογή του νέου να γίνει ενόσω το υλικό αναστολέας είναι νωπό. Γιαυτό θα γίνουν δύο επα-
λείψεις, η πρώτη ως προστασία των οπλισμών και η δεύτερη ως γέφυρα πρόσφυσης λίγο πριν 
την εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος. Με το ίδιο υλικό θα επαλειφθούν τα πλέγματα που θα 
τοποθετηθούν στους τοίχους που ενισχύονται με οπλισμένα επιχρίσματα. 
 
- Γ5. Κρυσταλλοποίηση 
Γ5αΚρυσταλοποίηση των υπαρχόντων υποστυλωμάτων με κατάλληλο υλικό δημιουργίας κρυ-
στάλλων παρουσία υγρασίας.Η επάλειψη αφορά την περιοχή έως ένα μέτρο άνωθεν του εδά-
φους στις θέσεις εκσκαφής και την περιοχή της αποκαλυμμένης επιφάνειας σκυροδέματος κάτω 
από το έδαφος. 
Γ5βΚρυσταλοποίηση με την προσθήκη κατάλληλου πρόσμικτου στο νωπό σκυρόδεμα για τα νέα 
φέροντα στοιχεία.Το πρόσμικτο τοποθετείται στην βαρέλα πριν την διάστρωση σύμφωνα με την 
προμηθεύτρια εταιρεία και με την εκ των προτέρων συννενόηση με την εταιρεία προμήθειας 
σκυροδέματος. 
 
  -Γ6. Εναέριοι αναστολείς διάβρωσης  

Λόγω της χαμηλής τιμής της αλκαλικότητας του σκυροδέματος (PH 8) προτείνεται ως λύση η 
τοποθέτηση αναστολέων διάβρωσης εναέριας δράσης για όλα τα κατακόρυφα υπάρχοντα φέ-
ροντα στοιχεία. Η δράση του αναστολέα αυτού του τύπου, αυξάνει  την αλκαλικότητα έως και δύο 
μονάδες. Θα εμφυτευτεί μία αμπούλα ανά μέτρο ύψους σε κάθε υποστύλωμα της περιμέτρου και 
ανά μέτρο μήκους δοκού της περιμέτρου εκτός του στηθαίου της στέψης. 
Υλικά : MargelVPi 
 

  -Γ7. Προστασία ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέματος υφιστάμενων και νέων. 
Λόγω της ευαισθησίας σε διάβρωση από τον ατμοσφαιρικό αέρα του ανεπίχριστου σκυροδέ-

ματος προτείνεται η επάλειψη των επιφανειών αυτών με ειδική προστατευτική βαφή. Εφαρμογή 
στις ανεπίχριστες επιφάνειες υπάρχουσες και νέες εκτός του στηθαίου της στέψης. 
 
 

  -Γ8. Επάλειψη συνδετικού επιφανειών υπάρχοντος και νέου σκυροδέματος. 
Για την καλύτερη σύνδεση των επιφανειών παλαιού και νέου σκυροδέματος, εκτός της εργασίας 

Γ3 θα γίνει επάλειψη με κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του υλικού. Υπάρχουν 
δύο τύποι υλικών. Ο ένας τύπος πρέπει να επαλειφθεί κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. Ο 
άλλος δύναται να εφαρμοστεί και ενωρίτερα (προηγούμενες 3 μέρες) σε στεγνή αλλά καθαρι-
σμένη επιφάνεια αρκεί να μην διαβρεχτεί ενόσω παραμένει επαλειμμένο. Προτείνεται ο δεύτερος 
τύπος γιατί μειώνει την πιθανότητα κακοτεχνίας. 
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Περιγραφή εργασιών 
 

Κατασκευή νέων εμφατνούμενων τοιχωμάτων 
 

Εκτελούνται οι εκσκαφές κατά τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια είτε με μηχανικά μέσα είτε χει-

ρωνακτικά είτε με τις δύο μεθόδους ανάλογα την περίσταση. 

Καθαιρούνται οι οπτοπλινθοδομές στις θέσεις όπου πρόκειται να κατασκευαστούν τα νέα τοιχία Κ58, Κ63, 

Κ59, Κ67.  

Για την κατασκευή των τοιχίων, καθαιρείται η πλάκα σκυροδέματος του δαπέδου (στο εσωτερικό) και η 

περιμετρική στρώση (στο εξωτερικό του κτηρίου) με χρήση αεροσυμπιεστή στα όρια εκσκαφής κατά τα σχέδια. 

Ιδιαιτερότητα αποτελεί η περιοχή των τοιχίων Κ69 και Κ70, λόγω του κινδύνου κατάπτωσης των μετώπων 

εκσκαφής εξαιτίας της χαλικώδους σύστασης της επίχωσης. 

Προτείνεται η εκσκαφή να γίνει ως εξής: Για την σταθεροποίηση των αδρανών της επίχωσης, θα γίνει ε-

μποτισμός με γαλάκτωμα τσιμέντου. Ο εμποτισμός γίνεται σε λωρίδα πλάτους έως 10cm κατά μήκος της 

εκσκαπτώμενης περιμέτρου με τον εμποτισμό των στρώσεων αδρανών με γαλάκτωμα να εκτιμάται σε βάθος 

0,60m για 3lit γαλακτώματος ανά dm2 της εμποτιζόμενης επιφάνειας της περιμέτρου (μήκος περιμέτρου σε dm 

x 1dm). Η εκσκαφή γίνεται σε βήματα βάθους 0,50m. Κάθε βήμα εκσκαφής βάθους 0,50m θα έπεται τουλά-

χιστο κατά 48 ώρες του εμποτισμού της περιμέτρου με γαλάκτωμα η οποία προηγείται. Για την παραγωγή του 

γαλακτώματος χρησιμοποιείται τσιμέντο κατηγορίας 32.5R με αναλογία Ν:Τ 3:1 

Η εκσκαφή περιλαμβάνει και τμήμα πλάτους 25εκ κάτω από το περιμετρικό συνδετήριο δοκάρι. Αφού ο-

λοκληρωθούν οι εκσκαφές γίνεται διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας. Κατόπιν τοποθετούνται οι απαι-

τούμενοι οπλισμοί και τα βλήτρα κατά τα σχέδια και τα αναφερόμενα στις αντίστοιχες περιγραφές των επι-

μέρους εργασιών (τεύχος Β). Για την τήρηση των απαιτούμενων επικαλύψεων θα χρησιμοποιηθούν κατάλ-

ληλοι αποστάτες. Οι επιφάνειες επαφής του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα θα έχουν καθαριστεί καλά με υ-

δροβολή (Γ3) για την απομάκρυνση σαθρών στοιχείων, ρύπων κ.λ.π.). Τυχόν αποκαλυμμένοι οπλισμοί θα 

επεξεργαστούν κατά τα αναφερόμενα στις εργασίες Γ3 και Γ4. Τοποθετούνται οι ξυλότυποι κατά την αντίστοιχη 

ΕΤΕΠ και ακολουθεί σκυροδέτηση με χρήση δονητή. Το υφιστάμενο σκυρόδεμα σε επαφή με το νέο θα έχει 

επαλειφθεί σύμφωνα με την εργασία Γ8. Στο νωπό σκυρόδεμα και πριν την διάστρωση θα προστεθεί στην 

βαρέλα πρόσμικτο για κρυσταλοποίηση σύμφωνα με την εργασία Γ5. Οι οπλισμοί θα τοποθετηθούν καλύ-

πτοντας όλο το απαιτούμενο ύψος χωρίς αναμονές και ματίσεις. Και οι ράβδοι που απαιτείται να βλητρωθούν 

στην βάση θα είναι ενιαίου μήκους και θα τοποθετηθούν ακολουθώντας τις οδηγίες που απαιτούνται για τα 

βλήτρα (τεύχος Β). Η διάστρωση του σκυροδέματος και η συντήρησή του θα γίνει κατά τα αναφερόμενα στο 

τεύχος Β. Εν συνεχεία τοποθετούνται τα βλήτρα στην περίμετρο κατά τα σχέδια και τις αντίστοιχες οδηγίες 

(τεύχος Β) και τοποθετούνται οι ξυλότυποι. Τα μήκη των ράβδων είναι περίπου αυτά που αναφέροντα στα 

σχέδια, όμως για την κατασκευή θα ληφθούν μέτρα επιτόπου του έργου προκειμένου να αποφευχθούν κα-

κοτεχνίες (κοντύτεροι ή μακρύτεροι οπλισμοί) 

Α). Τα τοιχία Κ61, Κ60, Κ62, Κ65 θα σκυροδετηθούν εντός ξυλοτύπου που θα κατασκευαστείμονόπλευρα, 

χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τοιχοποιία (στοιχεία σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομή) και τα εκατέρωθεν 

υποστυλώματα ως ξυλότυπο.Θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης των οπλισμών και των βλή-

τρων σε όλη την περιοχή σκυροδέτησης. Κατά την σκυροδέτηση δεν απαιτείται η καθαίρεση του επιχρίσματος 

των οπτοπλινθοδομών, αλλά θα τοποθετηθεί φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 4χιλ. για τον διαχωρισμό επι-

χρίσματος – νέου σκυροδέματος.  Οι υπόλοιπες επιφάνειες επαφής από σκυρόδεμα θα έχουν καθαριστεί 

κατά την εργασία Γ3 και θα έχουν επαλειφθεί με συνδετικό υλικό κατά την εργασία Γ8. Στην στέψη των τοιχίων, 

θα έχουν τοποθετηθεί κατά την φάση τοποθέτησης των οπλισμών, φουρκέτες Φ10/60 ηλεκτροσυγκολλημένες 

στους κατακόρυφους οπλισμούς και πλήρως επιπεδοποιημένες στην στάθμη +3,70. Επίσης θα είναι επα-

λειμμένες με αναστολέα διάβρωσης (εργ. Γ4). Το σκυρόδεμα με τα απαραίτητα πρόσμικτα (εργ. Γ5) θα δια-

στρωθεί με χρήση δονητή, τμηματικά κατά στρώσεις του ενός μέτρου καθ΄ύψος, έτσι που να μην ασκηθούν 

μεγάλες πιέσεις στην οπτοπλινθοδομή και να την διαρρήξουν. Η χρονική απόσταση κάθε στρώσης θα καθο-
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ριστεί επιτόπου του έργου κατά την φάση της σκυροδέτησης. Αφού ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση έως την 

στάθμη +3,70 ακριβώς στο ύψος των φουρκετών και ενώ είναι νωπό το σκυρόδεμα θα τοποθετηθεί το κάτω 

γωνιακό του μεταλλικού πλαισίου μαζί με τα συγκολλημένα σε αυτό βλήτρα, και θα εδραστεί επί της άνω 

επιφάνειας των φουρκετών για να εξασφαλιστεί η επιπεδότητα και οριζοντιότητα του. Θα ληφθεί μέριμνα για 

την εξασφάλιση έναντι διατάραξης έως την σκλήρυνση του σκυροδέματος. 

Β). Ο ξυλότυπος των τοιχίων Κ64, Κ66, Κ69, Κ70 θα κατασκευαστεί μονόπλευρα χρησιμοποιώντας τον 

υφιστάμενο τοίχο και τα εκατέρωθεν υποστυλώματα ως ξυλότυπο. Πριν την κατασκευή του μονόπλευρου 

ξυλοτύπου, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης των οπλισμών και των βλήτρων σε όλη την πε-

ριοχή σκυροδέτησης. Επί του τμήματος από οπτοπλινθοδομή του τοίχου που χρησιμοποιείται ως ξυλότυπος, 

δεν απαιτείται η καθαίρεση του επιχρίσματος, όπως θα γίνει στις επιχρισμένες επιφάνειες σκυροδέματος, αλλά 

θα τοποθετηθεί φύλλο πολυαιθυλενίου που θα αποτρέπει την απορρόφηση υγρασίας από το νωπό σκυρό-

δεμα. 

Οι υφιστάμενες επιφάνειες επαφής από σκυρόδεμα θα έχουν καθαριστεί κατά την εργασία Γ3 και θα έχουν 

επαλειφθεί με συνδετικό υλικό κατά την εργασία Γ8.Η κατασκευή του μονόπλευρου ξυλοτύπου και η σκυρο-

δέτηση θα γίνουν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση ο ξυλότυπος θα κατασκευαστεί έως το ύψος 1,70m από το 

δάπεδο ισογείου. Το σκυρόδεμα με τα απαραίτητα πρόσμικτα (εργ. Γ5) θα διαστρωθεί με χρήση δονητή, 

τμηματικά κατά στρώσεις του ενός μέτρου καθ΄ύψος, έτσι που να μην ασκηθούν μεγάλες πιέσεις στην ο-

πτοπλινθοδομή και να την διαρρήξουν. Η χρονική απόσταση κάθε στρώσης θα καθοριστεί επιτόπου του έργου 

κατά την φάση της σκυροδέτησης. Κατόπιν συμπληρώνεται (χωρίς να αφαιρεθεί ο ήδη τοποθετημένος) ο 

ξυλότυπος έως την στέψη του τοίχου.Στην πλάκα οροφής θα έχουν διανοιχτεί διαμπερείς οπές διαμέτρου 

Φ100 και άνω,σε τρεις θέσεις ισομοιρασμένες στο μήκος του τοιχίου (βλ. σχέδιο Σ3) από τις οποίες θα σκυ-

ροδετηθεί το υπόλοιπο ύψος. Η διάστρωση θα γίνει σε δύο στρώσεις, η πρώτη 70εκ ύψους και αφού δονηθεί η 

δεύτερη έως την υπερχείλιση και από τις τρεις οπές. 

 

Γ). Τα τοιχία Κ58, Κ63, Κ59, Κ67 θα ξυλοτυπηθούν αμφίπλευρα με την εξωτερική πλευρά να σταματά σε 

ύψος 1,70 μ από το δάπεδο ισογείου. Θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης των οπλισμών και των 

βλήτρων σε όλη την περιοχή σκυροδέτησης. Ακολουθεί η διάστρωση του σκυροδέματος με τα απαραίτητα 

πρόσμικτα (εργ. Γ5) και χρήση δονητή έως την στάθμη 1,70 πάνω από το δάπεδο. Κατόπιν συμπληρώνεται ο 

ξυλότυπος (χωρίς να αφαιρεθεί ο ήδη τοποθετημένος) έως την κάτω έδρα της δοκού οροφής.Εξαίρεση απο-

τελούν δύο θέσεις από μία στο μέσον των συμπαγών τμημάτων, εκατέρωθεν των παραθύρων.  Στις θέσεις 

αυτές θα διαμορφωθεί ξυλότυπος με μορφή σκάφης (βλ. σχέδιο Σ5) διαστάσεων 30 εκ. μήκους και 25εκ. 

ύψους και από την θέση αυτή θα γίνει η χύτευση του σκυροδέματος με υπερχείλιση κατά 10εκ άνωθεν της 

κάτω έδρας της δοκού. Αμέσως μετά την υπερχείλιση και την σχετική δόνηση το νωπό σκυρόδεμα θα απο-

κόπτεται στο όριο της παρειάς της δοκού, με μεταλλική πλάκα η οποία τοποθετείται μαχαιρωτά από επάνω και 

θα παραμείνει ως ξυλότυπος έως την απαιτούμενη σκλήρυνση του σκυροδέματος. 

Για τις προδιαγραφές των εργασιών ξυλοτύπησης , διάστρωσης , δόνησης και συντήρησης του σκυροδέ-

ματος ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος Β και στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ. 
 

Οπλισμένα Επιχρίσματα 
 

Καθαιρείται το επίχρισμα κατά τα αναφερόμενα στην εργασία Γ1.Η επιφάνεια εφαρμογής θα είναι επαρκώς 

διαβρεγμένη με πόσιμο ύδωρ με καταιονισμό για την αποφυγή παρουσίας ύδατος στο δάπεδο. Εφαρμόζεται 

πεταχτή τσιμεντοκονία ως πρώτη στρώση του επιχρίσματος. Τοποθετούνται οπλισμοί από πλέγμα Τ196 με 

επικάλυψη δύο βρόγχων. Το κάθε πλέγμα τοποθετείται με τις οριζόντιες ράβδους εξωτερικά. Τα πλέγματα θα 

είναι καλά τεντωμένα και θα στερεώνονται με 4διαμπερή βλήτρα Φ8 ανά τετρ. μέτρο όψεως. Τα βλήτρα το-

ποθετούνται εντός των αρμών της οπτοπλινθοδομής σε οπή Φ10 και πακτώνονται με κατάλληλη συγκολλητική 

πάστα. Το κάθε βλήτρο θα έχει σχήμα «Π» με το κάθε σκέλος κεκαμμένο παράλληλα με τα πλέγματα εξωτε-
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ρικά αυτών.Οι οπές πάκτωσης διανοίγονται με περιστροφικό τρυπάνι και καθαρίζονται με αέρα  υπό πίεση 

ως  την πλήρη απομάκρυνση της σκόνης. Βλήτρα σύνδεσης θα τοποθετηθούν κατά τα σχέδια και στο δάπεδο 

και την οροφή στα στοιχεία σκυροδέματος. 

Κατόπιν οι οπλισμοί και τα βλήτρα επαλείφονται με δύο στρώσεις αναστολέα διάβρωσης τσιμεντοειδούς 

βάσης Η δεύτερη στρώση θα εφαρμόζεται λίγο πριν την εφαρμογή του κονιάματος έτσι ώστε το κονίαμα να 

εφαρμόζεται πριν στεγνώσει το υλικό αναστολέας. Το κονίαμα θα εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις συνολικού 

πάχους 3,5εκ. με τσιμεντοκονία των 400 κιλών τσιμέντου. Για την εργασιμότητα θα χρησιμοποιηθεί κατάλ-

ληλος πλαστικοποιητής, Η επιφάνεια υποδοχής κάθε στρώσης θα είναι επαρκώς διαβρεγμένη με ψεκασμό 

κατά την εφαρμογή του επιχρίσματος. Κάθε στρώση θα συντηρείται με συνεχή διαβροχή (με ψεκασμό) επί 

διήμερο ή και παραπάνω αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε συνθήκες καύσωνα ή παγωνιάς δε θα ε-

κτελούνται εργασίες επιχρισμάτων.Η διαβροχή υποχρεωτικά με ψεκασμό για να μην προσβληθεί από υγρασία 

το ξύλινο πάτωμα.  

 
 

Επεμβάσεις στην στέγη 
 

Για την ενίσχυση της στέγης τοποθετούνται έξι νέοι εγκάρσιοι σύνδεσμοι που συνδέονται στο κάτω και πάνω 

πέλμα των ζευκτών στις θέσεις που αποτυπώνονται στα σχέδια (Σ8). Η σύνδεση επιτυγχάνεται με την συ-

γκόλληση ελασμάτων επί των διατομών των πελμάτων, όπως φαίνεται και στα επισυναπτόμενα σχέδια (Σ8). Η 

συγκόλληση θα πρέπει να υλοποιηθεί από πιστοποιημένο συγκολλητή (και για συγκόλληση από κάτω προς τα 

πάνω) χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και περιβάλλον. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής έπεται η 

κοχλίωση των διαγώνιων στοιχείων.Για την σωστή εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης θα πρέπει να αφαι-

ρεθεί η υπάρχουσα βαφή στις θέσεις σύνδεσης. Επίσης θα πρέπει να απομακρυνθεί και η σκουριά που εμ-

φανίζεται τοπικά σε διάφορες θέσεις κυρίως στα άκρα σε όλες τις θέσεις έδρασης των ζευκτών, λόγω διαρ-

ροών κατά το παρελθόν ομβρίων από την στέγη. Η απομάκρυνση της σκουριάς και της βαφής (τοπικά) θα γίνει 

αποκλειστικά με σουρματόβουρτσα ή ηλεκτρικό σβουράκι με ταυτόχρονη αναρρόφηση της παραγόμενης 

σκόνης. Προϋπόθεση της σωστής εφαρμογής της προτεινόμενης λύσης είναι η ακριβής μέτρηση επιτόπου του 

έργου των αποστάσεων όλων των αντικρινών σημείων σύνδεσης των συνδέσμων για την αποφυγή κακοτε-

χνιών. 

 

Τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων τύπου Χ 
 

Τα ανισοσκελή γωνιακά L200x100x10 τοποθετούνται εν επαφή με τα υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος 

(υποστυλώματα και πλάκες) και συνδέονται προς αυτά μέσω βλήτρων που τοποθετούνται με διάτρηση στα 

στοιχεία σκυροδέματος με την ακόλουθη σειρά εργασιών : 

1. Έλεγχος επιπεδότητας της επιφάνειας επαφής γωνιακών/σκυροδέματος και αφαίρεση των 

μεγαλύτερων προεξοχών. 

2. Εντοπισμός και σημείωση των θέσεων οπλισμού στα στοιχεία σκυροδέματος που θα δια-

τρηθούν για την τοποθέτηση των βλήτρων. 

3. Επιλογή των θέσεων διάτρησης και αποτύπωσή τους σε οδηγό (χνάρι) για διάτρηση των 

ανισοσκελών γωνιακών στις αντίστοιχες θέσεις. 

4. Διάτρηση των οπών (διαμέτρου Φ16 για βλήτρα Φ14) στις σημειωμένες θέσεις με περιστρο-

φικό τρυπάνι και επαλήθευση της ορθής θέσης διάτρησης με τον οδηγό (χνάρι ) που έχει ληφθεί από 

κάθε επιφάνεια. Εναλλακτικά, η διάτρηση των οι οπών στα ανισοσκελή γωνιακά, μπορεί να προηγηθεί 

και να γίνει με βάση τον οδηγό (χνάρι ) που έχει ληφθεί από κάθε επιφάνεια. Στη συνέχεια, η διάτρηση 

των οπών των βλήτρων να γίνει από τις οπές των γωνιακών που τοποθετούνται προσωρινά για την 

εκτέλεση αυτής της εργασίας.  

5. Καθαρισμός της επιφάνειας τοποθέτησης των γωνιακών με συρματόβουρτσα.  
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6. Καθαρισμός γωνιακών, οπών διάτρησης και επιφάνειας σκυροδέματος με αέρα υπό πίεση για 

την απομάκρυνση της σκόνης.  

7. Τα βλήτρα (τεμάχια δομικού χάλυβα B500C) θα είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σκόνες, 

ρύπους κ.λ.π.. 

8. Ακολουθεί πάκτωση των βλήτρων στις οπές με χρήση κατάλληλης συγκολλητικής πάστας για 

τις κατακόρυφες και άνω επιφάνειες. Για πάκτωση των βλήτρων σε προς τα κάτω επιφάνειες, μπορεί 

να χρησιμοποιείται ρευστή συγκολλητική ρητίνη. 

9. Ενημέρωση του οδηγού (χναριού) κάθε επιφάνειας με την ακριβή θέση τοποθέτησης των 

βλήτρων και στη συνέχεια διάτρηση των οπών στο πέλμα του ανισοσκελούς γωνιακού με χρήση του 

οδηγού κάθε θέσης (δεν απαιτείται εάν στο βήμα 4 παραπάνω ακολουθηθεί η εναλλακτική διάτρηση 

οπών στα γωνιακά προ των διατρήσεων των βλήτρων). 

10. Τοποθέτηση των γωνιακών σε επαφή με τα στοιχεία σκυροδέματος με χρήση συγκολλητικής 

πάστας για τις κατακόρυφες και άνω επιφάνειες. Για επαφή των γωνιακών με οριζόντιες επιφάνειες 

σκυροδέματος, μπορεί να χρησιμοποιείται ρευστή συγκολλητική ρητίνη ή ένεμα τύπου EMACO. 

11. Ακολουθεί συγκόλληση περιμετρικά των κεφαλών των βλήτρων στα γωνιακά. 

 

Ενεργοποίηση διαγωνίων σε εφελκυσμό: 

Αρχικά, οι ράβδοι των διαγωνίων τοποθετούνται με τους κοχλίες χαλαρούς. Για την άμεση ενεργοποίηση 

των ράβδων σε εφελκυσμό, κάθε διαγώνιος θα προθερμαίνεται κατά 20οC πάνω από τη θερμοκρασία περι-

βάλλοντος, θα ελκύεται προς το κατώτερο άκρο της και θα συγκολλάται με 2 ραφές πάχους a=6mm και ελά-

χιστου μήκους L=100mm στο κομβοέλασμα του κάτω πέλματος του μεταλλικού πλαισίου. Εάν είναι εφικτό, θα 

τοποθετούνται επικουρικά και κοχλίες.  

 

Ενεργοποίηση ράβδου άνω πέλματος σε θλίψη 

Για την άμεση ενεργοποίηση της ράβδου άνω πέλματος σε θλίψη, είτε θα τοποθετούνται παρεμβλήματα 

μηδενισμού των ανοχών στις οπές των ελασμάτων τοποθέτησης των κοχλιών, είτε οι λάμες των άκρων θα 

συγκολλούνται στα κομβοελάσματα του άνω πέλματος με 2 ραφές πάχους a=6mm και ελάχιστου μήκους 

L=100mm. Προτιμητέα είναι η πρώτη εναλλακτική καθώς, συντελεί στη μέγιστη απορρόφηση ενέργειας από 

τους συνδέσμους κατά τη διάρκεια της σεισμικής δράσης. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

 

Οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στοιχείων σε υφιστάμενες κατασκευές, τόσο για την 

τοποθέτηση των ράβδων δικτύωσης τύπου Χ ως καθ’ ύψος συνέχεια τοιχίων ή οπλισμένων 

επιχρισμάτων στο ισόγειο όσο και εγκαρσίων συνδέσμων ενίσχυσης των ζευκτών της 

στέγης, προϋποθέτει την επαλήθευση των πραγματικών διαστάσεων σε κάθε θέση τοπο-

θέτησης πριν την κατασκευή των μεταλλικών στοιχείων που πρόκειται να τοποθετηθούν. 

Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να υλοποιούνται από πιστοποιημένους συγκολλητές (και για 

συγκόλληση από κάτω προς τα πάνω) χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και περι-

βάλλον. 
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