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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης στατικής αποτίμησης αφορά το ακίνητο επί της οδού Γ. 
Παπανδρέου και Μεγ. Αλεξάνδρου με τον διακριτικό τίτλο «ΡΥΘΜΟΣ» ιδιοκτησίας του Δήμου 
Ζωγράφου.  

Το κεντρικό κτίριο είναι κατασκευασμένο από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Περιμετρικά του κεντρικού 
κτιρίου έχουν πραγματοποιηθεί επεκτάσεις που αποτελούνται από μεταλλικά κατακόρυφα και 
οριζόντια στοιχεία και ξύλινη στέγη, σε συνδυασμό με κατασκευές από τοιχοποιία.  

Στις περιμετρικές κατασκευές διαπιστώθηκε, γενικά, έλλειψη δομικών στοιχείων ικανών να 
αναλάβουν τα σεισμικά φορτία. Η πλαισιακή λειτουργία των μεταλλικών κατασκευών κρίνεται 
αμφίβολη λόγω της πλημμελούς σύνδεσης των μελών στους κόμβους δοκών-υποστυλωμάτων. 
Εξάλλου, στις επεκτάσεις αυτές υπάρχουν υποστυλώματα μόνο στην περίμετρο του ακινήτου, 
ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί δομική σύνδεση των μεταλλικών στοιχείων με την προϋπάρχουσα 
κατασκευή από ωπλισμένο σκυρόδεμα. 

Λήφθηκαν υπόψη στην στατική αποτίμηση μόνο τα δομικά στοιχεία της προσθήκης στην βόρεια 
πλευρά του ακινήτου, όπου διαπιστώθηκε επαρκής σύνδεσης των μελών στους κόμβους δοκών-
υποστυλωμάτων (άκαμπτος κόμβος).  

Με βάση τα παραπάνω, κατά την στατική αποτίμηση τα δομικά στοιχεία των περιμετρικών 
μεταλλικών κατασκευών δεν λήφθηκαν υπόψη στην ανάληψη των σεισμικών φορτίων του 
φορέα, εκτός της προσθήκης στην βόρεια πλευρά, αλλά λήφθηκαν υπόψη μόνο στην ανάληψη 
των κατακόρυφων φορτίων. Με άλλα λόγια, τα κατακόρυφα φορτία από τις στέγες των 
περιμετρικών κατασκευών επιμερίστηκαν στα δομικά στοιχεία των περιμετρικών μεταλλικών 
κατασκευών και του κεντρικού κτιρίου από ωπλισμένο σκυρόδεμα, ώστε να προσομοιωθεί 
ακριβέστερα η συμπεριφορά του συνόλου του φορέα στην παρούσα κατάσταση.  

 

 
Κεντρικό κτίριο από ωπλισμένο σκυρόδεμα 
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Κεντρικό κτίριο από ωπλισμένο σκυρόδεμα 

 

 
Κεντρικό κτίριο από ωπλισμένο σκυρόδεμα - Έδραση ξύλινης στέγης σε δοκό ΩΣ 
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Επέκταση με μεταλλικό φορέα και ξύλινη στέγη στο ανατολικό τμήμα του ακινήτου 

 

 
Έδραση της στέγης της ανατολικής επέκτασης στο κεντρικό κτίριο 
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Επέκταση με μεταλλικό φορέα και ξύλινη στέγη στο ανατολικό τμήμα του ακινήτου 

 

 
Πλημμελής σύνδεση μελών σε κόμβο δοκού-υποστυλώματος 
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Πλημμελής σύνδεση μελών σε κόμβο δοκού-υποστυλώματος 

 

 
Έδραση μεταλλικών υποστυλωμάτων στην προϋπάρχουσα κατασκευή από ωπλισμένο 

σκυρόδεμα χωρίς δομική σύνδεση 
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Έδραση στέγης στην προϋπάρχουσα κατασκευή από ωπλισμένο σκυρόδεμα 

 

 
Κόμβος δοκού-υποστυλώματος προσθήκης στην βόρεια πλευρά 
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 
Η κατηγορία σπουδαιότητας της κατασκευής είναι ΙΙΙ, οπότε λήφθηκε γi=1,2, και ανήκει σε ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας , οπότε ο σεισμικός συντελεστής λήφθηκε α=0,16.  

 

1. ΦΟΡΤΙΑ 
 

Τα φορτία που λήφθηκαν υπόψη περιλαμβάνουν: 

 Ίδιο βάρος κατασκευής  

 Επικαλύψεις δαπέδων: 1,5kN/m2 

 Κεραμοσκεπές: 1,3kN/m2 

 Ζευκτά, τεγίδες και σύνδεσμοι γενικώς (στεγών): 2,5kN/m2 

 Κινητό φορτίο: 5kN/m2 (Κατηγορία χρήσης C2 κατά EC-1)  

 Φορτίο χιονιού: 0,8kN/m2 

 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Σκυρόδεμα 
Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος εκτιμήθηκε για Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων 
«Ικανοποιητική» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων. 

Για την εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος της κατασκευής λήφθηκαν πυρήνες 
σκυροδέματος από την κατασκευή. Λήφθηκαν δύο (2) πυρήνες από υποστυλώματα και ένας (1) 
από δοκό. Διαπιστώθηκε σημαντικά χαμηλότερη αντοχή του σκυροδέματος των υποστυλωμάτων 
σε σχέση με τις δοκούς, οπότε λήφθηκαν διαφορετικά χαρακτηριστικά για το σκυρόδεμα των 
υποστυλωμάτων και δοκών.  

Η επιτόπου μέση κυβική θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος των υποστυλωμάτων υπολογίστηκε 
fcm =13,5 MPa, ενώ η επιτόπου χαρακτηριστική υπολογίστηκε fck = 0,90fcm=12,1 MPa σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Η επιτόπου μέση κυβική θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος των δοκών υπολογίστηκε fcm =23,6 
MPa, ενώ η επιτόπου χαρακτηριστική υπολογίστηκε fck = 0,90fcm=21,2 MPa σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.  

Το σκυρόδεμα των υποστυλωμάτων και των δοκών δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία θλιπτικής 
αντοχής C8/10 και C16/20, αντίστοιχα, του προτύπου ΕΝ 206-1.  
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Χάλυβας οπλισμού 
Ο διαμήκης χάλυβας οπλισμού αναγνωρίστηκε ως S400 (StIΙΙ), ενώ ο εγκάρσιος οπλισμός 
(συνδετήρες) ως λείος κατηγορίας S220 (StI), σύμφωνα με το Παράρτημα 7.5 του Νέου 
Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008).  

 
Αναγνώριση κατηγορίας χάλυβα οπλισμού κατασκευής  

 
Σημάνσεις χάλυβα κατηγορίας S400 ή StIΙΙ (ΚΤΧ 2008) 

3. Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας  
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας 
λαμβάνονται ως εξής: 

 Για τα προσομοιώματα: γSd=1,00 για κατασκευές χωρίς βλάβες και χωρίς επεμβάσεις.  

 Για μεταβλητές δράσεις χρησιμοποιούνται γενικώς οι καθιερωμένες τιμές γf και ψi κατά EC-
8.  

 Για «Ικανοποιητική» στάθμη αξιοπιστίας γεωμετρικών δεδομένων λαμβάνεται η τιμή γg=1,35 
για τις μόνιμες δράσεις, για τους βασικούς συνδυασμούς και για δυσμενείς επιρροές της 
δράσεως. 

 Για τις ιδιότητες των υλικών για «Ικανοποιητική» ΣΑΔ η τιμή γm λαμβάνεται: γc=1,30 και 
γs=1,15.  
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ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ 
 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης δεν υπήρχε διαθέσιμη στατική μελέτη ή 
κατασκευαστικά σχέδια (ξυλότυποι). Η γεωμετρία του φορέα διαμορφώθηκε με βάση επιτόπου 
μετρήσεις των διαστάσεων των δομικών στοιχείων. Η όπλιση των δομικών στοιχείων προέκυψε 
με αποκάλυψη και μαγνητογράφηση οπλισμού.  

Πραγματοποιήθηκε ελαστική δυναμική και ανελαστική (Pushover) ανάλυση κατά EC-8, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια των δομικών στοιχείων. 

 

 
Προσομοίωμα φέροντος οργανισμού 

Παρατηρήσεις: 

 Στα δομικά στοιχεία από ωπλισμένο σκυρόδεμα που ήταν γνωστή η όπλιση (κύριες δοκοί και 
υποστυλώματα) έχει χρησιμοποιηθεί η όπλιση που διαπιστώθηκε. Στα υπόλοιπα 
δευτερεύοντα δομικά στοιχεία, έχει χρησιμοποιηθεί η όπλιση που προέκυψε από την 
διαστασιολόγηση του φορέα κατά EC-2.  

 Στο στατικό προσομοίωμα λήφθηκαν υπόψη μόνο τα μεταλλικά που εκτιμάται ότι ενδέχεται 
να συμμετέχουν στην ανάληψη σεισμικών φορτίων.  

 Λήφθηκαν υπόψη τα κατακόρυφα φορτία που ασκούνται από τις περιμετρικές κατασκευές. 

 Ο φορέας θεωρήθηκε πακτωμένος στη στάθμη θεμελίωσης.   
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

1. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
 

Πραγματοποιήθηκε δυναμική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Με τα εντατικά μεγέθη που προέκυψαν 
από την ανάλυση πραγματοποιήθηκε έλεγχος επάρκειας των υποστυλωμάτων και δοκών σε 
κάμψη και διάτμηση. 

Επιλέγεται η Στάθμη Επιτελεστικότητας Β1 της κατασκευής. Οπότε θα ελεγχθεί η απόκριση της 
κατασκευής για επίπεδο βλαβών Β «Σημαντικές Βλάβες» (Προστασία Ζωής) και για ζωή 
σχεδιασμού 50 ετών, δηλαδή για πιθανότητα υπέρβασης 10% του σεισμού σχεδιασμού στα 50 
έτη ή περίοδο επανάληψης του σεισμού σχεδιασμού τα 475 έτη.  

Για τις παραπάνω παραδοχές προκύπτει τιμή της φασματικής επιτάχυνσης α=0,192g.  

Η τελική τιμή που θα χρησιμοποιηθεί στην φασματική επιτάχυνση είναι το ag/q*. To q* είναι ο 
συντελεστής του παρακάτω πίνακα επί το q’.  

 
Τιμές του λόγου q*/ q’ αναλόγως του στόχου επανελέγχου  

 

 
Τιμές του δείκτη συμπεριφοράς q’ για την στάθμη επιτελεστικότητας Β («Σημαντικές βλάβες») 

 

 Οπότε, σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει q*=2,3.  
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Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι λόγοι ανεπάρκειας των υποστυλωμάτων σε διάτμηση 
κατά τον τοπικό άξονα Υ (λ<1 υποδηλώνει επάρκεια).  

 
Λόγοι ανεπάρκειας υποστυλωμάτων σε διάτμηση κατά τον τοπικό άξονα Υ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το πλήθος των δομικών στοιχείων που 
παρουσιάζουν ανεπάρκεια σε κάμψη ή/και διάτμηση.  

 
Πλήθος δομικών στοιχείων που παρουσιάζουν ανεπάρκεια 
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2. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ EC-8 & ΚΑΝ.ΕΠΕ. (PUSHOVER) 
Πραγματοποιήθηκε ανελαστική ανάλυση (Pushover) κατά EC-8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.  

Υπολογίστηκε η καμπύλη αντίστασης της κατασκευής για τους σεισμικούς συνδυασμούς. 
Επιλέγεται η Στάθμη Επιτελεστικότητας Β1 της κατασκευής. Οπότε θα ελεγχθεί η απόκριση της 
κατασκευής για επίπεδο βλαβών Β «Σημαντικές Βλάβες» (Προστασία Ζωής) και για ζωή 
σχεδιασμού 50 ετών, δηλαδή για πιθανότητα υπέρβασης 10% του σεισμού σχεδιασμού στα 50 
έτη ή περίοδο επανάληψης του σεισμού σχεδιασμού τα 475 έτη.   

Για τις παραπάνω παραδοχές προκύπτει τιμή της φασματικής επιτάχυνσης α=0,192g.  

 
Σχεδιασμός κατασκευών με κριτήρια επιτελεστικότητας 
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Οι κατανομές του σεισμικού φορτίου που ελέγχονται σύμφωνα με τον EC-8 είναι οι παρακάτω: 

 
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι λόγοι επάρκειας σε όρους παραμορφώσεων και 
τεμνουσών για τα υποστυλώματα και τις δοκούς για επίπεδο βλαβών Β για τον σεισμικό 
συνδυασμό -Fx+0,30*Fz. 

 
Λόγοι επάρκειας υποστυλωμάτων σε όρους παραμορφώσεων για στάθμη επιτελεστικότητας Α1 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα δομικά στοιχεία με υπέρβαση του 
ορίου του λόγου επάρκειας με βάση τα αποτελέσματα της ανελαστικής ανάλυσης (Pushover). 

Για την επιλεγμένη στάθμη επιτελεστικότητας Β1 (επίπεδο βλαβών Β «Σημαντικές Βλάβες - 
Προστασία Ζωής» και ζωή σχεδιασμού τα 50 έτη) προέκυψε πως πολλά δομικά στοιχεία 
υπερβαίνουν το όριο του λόγου επάρκειας σε όρους παραμορφώσεων και τεμνουσών. 

 
Συγκεντρωτικός πίνακας στοιχείων με υπέρβαση ορίου για όλους τους συνδυασμούς 

ανελαστικών αναλύσεων 

Να σημειωθεί πως στον παραπάνω πίνακα, στους σεισμικούς συνδυασμούς που στο πλήθος των 
στοιχείων με υπέρβαση του ορίου εμφανίζεται μηδέν (0), η κατασκευή παρουσιάζει ανεπάρκεια 
σε όρους παραμορφώσεων. Με άλλα λόγια, ο φορέας φτάνει σε κατάσταση  «Οιονεί 
Κατάρρευση» για μετακίνηση μικρότερη από την στοχευόμενη μετακίνηση για όλες τις στάθμες 
επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Παρακάτω ο έλεγχος επάρκειας του φορέα σε όρους 
παραμορφώσεων για τον σεισμικό συνδυασμό Fx+0,30*Fz. 

 

 
Έλεγχος επάρκειας φορέα σε όρους παραμορφώσεων για τον σεισμικό συνδυασμό Fx+0,30*Fz 
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ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Το κεντρικό κτίριο είναι κατασκευασμένο από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Περιμετρικά του κεντρικού 
κτιρίου έχουν πραγματοποιηθεί επεκτάσεις που αποτελούνται από μεταλλικά κατακόρυφα και 
οριζόντια στοιχεία και ξύλινη στέγη, σε συνδυασμό με κατασκευές από τοιχοποιία.  Στις 
περιμετρικές κατασκευές διαπιστώθηκε έλλειψη δομικών στοιχείων ικανών να αναλάβουν  
σεισμικά φορτία.  

Το κεντρικό κτίριο παρουσιάζει, γενικώς, έντονες εκκεντρότητες και ασυμμετρίες, ενώ δεν πληροί 
τα κριτήρια μορφολογικής κανονικότητας σε κάτοψη και καθ’ ύψος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ΚΑΝ.ΕΠΕ.  Τέλος, η διάταξη των στοιχείων δυσκαμψίας (τοιχωμάτων) δεν είναι συμμετρική 
και ομοιόμορφη σε κάτοψη.  

Για τα περιμετρικά κτίρια δεν πραγματοποιήθηκε στατική αποτίμηση αφού διαπιστώθηκε 
έλλειψη δομικών στοιχείων με σημαντική δυσκαμψία για την παραλαβή των σεισμικών φορτίων. 
Η προσθήκη στην βόρεια πλευρά του ακινήτου, μόνο, λήφθηκε υπόψη στην ανάληψη των 
σεισμικών φορτίων καθώς διαπιστώθηκε επαρκής σύνδεσης των μελών στους κόμβους δοκών-
υποστυλωμάτων (άκαμπτος κόμβος). Παρόλα αυτά, η συνεισφορά των δομικών στοιχείων της 
προσθήκης στην ανάληψη των σεισμικών φορτίων προέκυψε αμελητέα, καθώς δεν υπάρχουν 
μέλη με σημαντική δυσκαμψία.  

Για την στατική αποτίμηση της κατασκευής πραγματοποιήθηκε ελαστική δυναμική καθώς και 
ανελαστική ανάλυση (Pushover). Επιλέχθηκε η Στάθμη Επιτελεστικότητας Β1 της κατασκευής. 
Οπότε ελέγχθηκε η απόκριση της κατασκευής για επίπεδο βλαβών Β «Σημαντικές Βλάβες» 
(Προστασία Ζωής) και για ζωή σχεδιασμού 50 ετών, δηλαδή για πιθανότητα υπέρβασης 10% του 
σεισμού σχεδιασμού στα 50 έτη ή περίοδο επανάληψης του σεισμού σχεδιασμού τα 475 έτη.  

Από την ελαστική δυναμική ανάλυση προέκυψε πως σημαντικό πλήθος των δομικών στοιχείων 
παρουσιάζουν ανεπάρκεια σε κάμψη ή/και διάτμηση.  

Από την ανελαστική ανάλυση προέκυψε πως πολλά δομικά στοιχεία υπερβαίνουν το όριο του 
λόγου επάρκειας σε όρους παραμορφώσεων και τεμνουσών. Επίσης, σε ορισμένους σεισμικούς 
συνδυασμούς της ανελαστικής ανάλυσης (Pushover) ο φορέας φτάνει σε κατάσταση «Οιονεί 
Κατάρρευση» για μετακίνηση μικρότερη από την στοχευόμενη μετακίνηση για όλες τις στάθμες 
επιτελεστικότητας. 

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων προέκυψε πως ο φορέας παρουσιάζει 
ανεπάρκεια έναντι στατικών και σεισμικών φορτίων για την επιλεγμένη στάθμη 
επιτελεστικότητας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Για την βελτίωση της σεισμικής απόκρισης της κατασκευής προτείνεται η αποφόρτιση του 
κεντρικού κτιρίου από τα πρόσθετα φορτία που του επιβάλλονται από τις περιμετρικές 
κατασκευές. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να διαμορφωθεί φορέας ικανός να παραλάβει τα 
κατακόρυφα και οριζόντια φορτία που προκύπτουν από τις πρόσθετες κατασκευές ή να 
καθαιρεθούν/ανακατασκευαστούν αυτές.  

Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί η επάρκεια του κεντρικού κτιρίου χωρίς τα πρόσθετα φορτία των 
περιμετρικών κατασκευών. Σε περίπτωση ανεπάρκειας και σε αυτήν την περίπτωση, προτείνεται 
η εξέταση του ενδεχόμενου στατικής ενίσχυσης του φορέα, ιδιαίτερα σε περίπτωση χρήσης του 
κτιρίου ως χώρου συναθροίσεων (Κατηγορία σπουδαιότητας ΙΙΙ κατά EC-8).  
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