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5  ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

5.1  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, θα κατασκευαστούν τα παρακάτω κτιριακά 

έργα: 

• Κτίριο Μηχανικής Επεξεργασίας 

• Κτίριο Κομποστοποίησης – Ωρίμανσης - Ραφιναρίας 

• Χώρος Αποθήκευσης Κόμποστ (στέγαστρο) 

• Χώρος Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (στέγαστρο) 

• Λεβητοστάσιο 

• Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 

• Υποσταθμός 1 

• Κτίριο Διοίκησης 

5.1.1 Κτίριο Μηχανικής Επεξεργασίας 

Το Κτίριο Μηχανικής Επεξεργασίας θα αποτελείται από τους κάτωθι κύριους 

χώρους:  

• Χώρος Μηχανικής Διαλογής,  

• Δεξαμενή Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριμμάτων,  

• Χώρος Ογκοδών Αντικειμένων, 

• Χώρος Τροφοδοσίας,Υποδοχής και 

• Καμπίνα Χειροδιαλογής & Σιλό. 

Τα τροχοφόρα θα προσεγγίζουν το κτίριο μέσω της Πλατείας Υποδοχής/Ελιγμών και 

από τις προβλεπόμενες θύρες, θα αδειάζουν το περιεχόμενό τους στη Δεξαμενή 

Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριμμάτων, η οποία έχει μέσο βάθος 5m και 

κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. . Ο πυθμένας διαμορφώνεται με 

εκατέρωθεν εγκάρσια κλίση, προς κεντρικό διαμήκες κανάλι με εσχάρες για την 

συλλογή τυχόν στραγγισμάτων. Τα στραγγίσματα οδηγούνται για επεξεργασία στην 

υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ/Υ.  Στο χώρο 

αυτό, με μηχανική αρπάγη τα απορρίμματα οδηγούνται στο χώρο τροφοδοσίας και 

στη συνέχεια στο χώρο Μηχανικής Διαλογής. Πλευρικά της Δεξαμενής διαχωρίζεται 

από αυτήν με τοιχείο ύψους 3m., ο χώρος των Ογκοδών Αντικειμένων. 

Εντός του κτιρίου, πλησίον της Δεξαμενής, είναι χωροθετημένη διώροφη κατασκευή 

η οποία, στον Ισόγειο όροφο θα φιλοξενεί τους βοηθητικοούς χώρους των WC και 

των Αποδυτηρίων, έναν Αποθηκευτικό χώρο και το Δωμάτιο Ηλεκτρικών Πινάκων. 

Ο Πρώτος όροφος είναι διαμορφωμένος για τις ανάγκες του Control Room, με 
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ορατότητα τόσο στην Δεξαμενή Προσωρινής Αποθήκης Απορριμμάτων, όσο και 

στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου. 

Η καμπίνα χειροδιαλογής τοποθετείται, επίσης, σε δώροφη κατασκευή, στο 

μεσημβρινό τμήμα του κτιρίου, με διαμορφωμένους χώρους Σιλό στον Ισόγειο 

όροφο. 

Διαστασιολόγηση - τρόπος κατασκευής 

Για την ομαλή λειτουργία των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας 

κατασκευάζεται μεταλλικό κτίριο μεγάλης κλίμακας, συνολικων διαστάσεων 65 x 

72,35m,  με μεγάλα ανοίγματα, ώστε οι χώροι που θα είναι ελεύθεροι από 

υποστυλώματα να επιτρέπουν ευελιξία στην τοποθέτηση των μηχανημάτων.  

Το κτίριο καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 4.696m2, με ελεύθερο ύψος 12,50m. ώστε 

να επιτρέπει την απρόσκοπτη διάταξη καθ’ ύψος των ταινιόδρομων, κοσκίνων κλπ 

μηχανολογικών κατασκευών καθώς και την σωστή λειτουργία της αρπάγης.  

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αναπτύσσεται σε σύστημα δοκών-στύλων, ενώ το 

τμήμα που θα στεγάσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό, θα φέρει χωροδικτύωμα. Η 

επιστέγαση γίνεται με δίρριχτες μεταλλικές στέγες. 

Ο μορφοχάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ποιότητας S275 JR, S235. ενώ η 

ποιότητα οπλισμένου σκυροδέματος θα είναι C25/30 και C30/37. 

Η επικάλυψη της στέγης και η παγιοκάλυψη θα πραγματοποιηθούν με ηχομονωτικά 

μεταλλικά πάνελ πετροβάμβακα.  

Επί των πλευρών του κτιρίου τοποθετούνται ρολά βιομηχανικού τύπου που θα 

επιτρέπουν την διακίνηση οχημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού, ενώ οι πόρτες 

εισόδου του προσωπικού θα είναι πυράντοχες. 

Για καλύτερο φυσικό φωτισμό του κτιρίου, εκτός από τα περιμετρικά μεταλλικά 

παράθυρα των όψεων, θα τοποθετηθούν στην οροφή, διαμήκεις διαφανείς 

επιφάνειες από πολυκαρβονικά φύλλα.  

Το δάπεδο του κτιρίου θα είναι βιομηχανικό, αντιολισθηρό.  

Η κατασκευή για τους βοηθητικους χώρους καλήπτει επιφάνεια 76 μ2 ανά όροφο. 

Αποτελεί συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τοίχους πληρώσεως 

από οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένους και  χρωματισμένους, ενώ θα φέρει δάπεδα 

από αντιολισθηρά πλακίδια υψηλής αντοχής και ο φυσικός φωτισμός της θα γίνεται 

από μεταλλικά παράθυρα. 

Η Καμπίνα Χειροδιαλογής, με εμβαδό 54m2 , φιλοξενείται στον πρώτο όροφο 

κατασκευής, η οποία, στον ισόγειο όροφο, φέρει τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 

προς διαμόρφωση των Σιλό. Ο φέρων οργανισμός της καμπίνας θα είναι μεταλλικός, 

με συνήθεις διατομές, ενώ η επικάλυψη και η  πλαγιοκάλυψη θα γίνουν με 

ηχομονωτικά μεταλλικά πάνελ πετροβάμβακα. Το δάπεδο θα επιστρωθεί με 
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αντιολισθηρά πλακίδια υψηλής αντοχής.  Τις διώροφες κατασκευές θα εξυπηρετούν 

μεταλλικές κλίμακες βιομηχανικού τύπου. 

5.1.2 Κτίριο Κομποστοποίησης  

Το εν λόγω κτίριο, έχει επιφάνεια 1496,40 τ.μ. Είναι κτίριο μεταλλικό, δηλ. μεταλλικός 

φέρων οργανισμός, θερμομονωμένα πάνελ πλαγιοκάλυψης και επιστέγασης. Εντός 

του κελύφους στεγάζεται  η διαδικασία της κομποστοποιησης. Η κατασκευή του 

στεγάστρου θα είναι από φέροντα μεταλλικό σκελετό. Η επικάλυψη της στέγης του 

θα γίνει με μεταλλικά πανέλα. Ο μεταλλικός σκελετός θα φέρει βαφή. Επίσης, 

προβλέπεται η τοποθέτηση διάφανων πολυκαρβονικών φύλλων σε χαρακτηριστικές 

θέσεις στην οροφή του κτιρίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος 

φωτισμός. 

5.1.3 Χώρος Κομποστοποίησης - Ωρίμανσης Χωνέματος 

Προδιαλεγμένων Οργανικών (στέγαστρο) 

Πρόκειται για στέγαστρο μεταλλικής κατασκευής, έκτασης 3443,4 m2 (διαστάσεων 

47,3x72,8 m). Το καθαρό στέγης του θα γίνει με μεταλλικά πανέλα. Ο μεταλλικός 

σκελετός θα φέρει βαφή. Επίσης, προβλέπεται ύψος του στεγάστρου θα είναι 10,0m, 

ενώ το συνολικό δεν θα ξεπερνά τα 12,7m. Η κατασκευή του στεγάστρου θα είναι 

από φέροντα μεταλλικό σκελετό. Η επικάλυψη της η τοποθέτηση διάφανων 

πολυκαρβονικών φύλλων σε χαρακτηριστικές θέσεις στην οροφή του κτιρίου έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός. 

5.1.4  Χώρος Ωρίμανσης Οργανικού Συμμείκτων ΑΣΑ(στέγαστρο) 

Πρόκειται για στέγαστρο μεταλλικής κατασκευής, έκτασης 8259,7 m2 (διαστάσεων 

114,4x72,2 m). Το καθαρό στέγης του θα γίνει με μεταλλικά πανέλα. Ο μεταλλικός 

σκελετός θα φέρει βαφή. Επίσης, προβλέπεται ύψος του στεγάστρου θα είναι 10,0m, 

ενώ το συνολικό δεν θα ξεπερνά τα 13,05m. Η κατασκευή του στεγάστρου θα είναι 

από φέροντα μεταλλικό σκελετό. Η επικάλυψη της η τοποθέτηση διάφανων 

πολυκαρβονικών φύλλων σε χαρακτηριστικές θέσεις στην οροφή του κτιρίου έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός. 

5.1.5 Κτίριο Ραφιναρίας 

Πρόκειται για υπέργειο κτίριο το οποίο συνολικά θα έχει εμβαδόν 253,62 m2, με 

διαστάσεις 8,95 x 9,78m και καθαρό ύψος 7,0m. Το κτίριο θα φέρει στέγαστρο από 

φέροντα μεταλλικό σκελετό. Η επικάλυψη της στέγης του θα γίνει με μεταλλικά 

πανέλα. Ο μεταλλικός σκελετός θα φέρει βαφή. Το συνολικό ύψος του στεγάστρου 

δεν θα ξεπερνά τα 10,45 m. 
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5.1.6 Χώρος Αποθήκευσης Κόμποστ (στέγαστρο) 

Πρόκειται για στέγαστρο μεταλλικής κατασκευής, έκτασης 1260,0 m2 (διαστάσεων 

70,0x18,0 m) που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του κόμποστ. Το καθαρό 

ύψος του στεγάστρου θα είναι 8,2m, ενώ το συνολικό δεν θα ξεπερνά τα 9,8 m. Η 

κατασκευή του στεγάστρου θα είναι από φέροντα μεταλλικό σκελετό. Η επικάλυψη 

της στέγης του θα γίνει με μεταλλικά πανέλα. Ο μεταλλικός σκελετός θα φέρει βαφή.  

5.1.7 Χώρος Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών(στέγαστρο) 

Πρόκειται για στέγαστρο μεταλλικής κατασκευής, έκτασης 862,5 m2 (διαστάσεων 

23,0x37,5 m) που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του κόμποστ. Το καθαρό 

ύψος του στεγάστρου θα είναι 8,4m, ενώ το συνολικό δεν θα ξεπερνά τα 10,2m. Η  

κατασκευή του στεγάστρου θα είναι από φέροντα μεταλλικό σκελετό. Η επικάλυψη 

της στέγης του θα γίνει με μεταλλικά πανέλα. Ο μεταλλικός σκελετός θα φέρει βαφή.  

5.1.8 Λεβητοστάσιο 

Πρόκειται για υπέργειο κτίριο το οποίο αποτελείται από δύο χώρους. Συνολικά, θα 

έχει εμβαδόν 87,5 m2, με διαστάσεις 8,95 x 9,78m και καθαρό ύψος 3,0m.  

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

οι τοιχοποιίες θα είναι οπτοπλινθοδομές επιχρισμένες. Η πλάκα δαπέδου θα είναι 

επίσης κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Το κτίριο θα περιλαμβάνει δύο χώρους, το χώρο της δεξαμενής πετρελαίου 

χωρητικότητας 5m3 με καθαρό εμβαδόν 37,60m2 και το χώρο του λέβητα με 

εμβαδόν 38,40 m2. Κάθε χώρος θα έχει πόρτα εισόδου δίφυλλη, μεταλλική, με 

περσίδες αερισμού. Τα παράθυρα θα είναι, επίσης, μεταλλικά με περσίδες, ώστε να 

εξασφαλίζεται μόνιμο άνοιγμα αερισμού. Το δάπεδο του κτιρίου θα είναι 

βιομηχανικό. 

Το λεβητοστάσιο ανήκει στην κατηγορία πυροπροστασίας Ζ3 και για αυτό 

κατασκευάζεται έτσι ώστε να έχει δείκτη πυραντίστασης 120’. Τα φέροντα δομικά 

στοιχεία θα έχουν δείκτη πυραντίστασης μεγαλύτερο από 120΄. 

5.1.9 Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 

Πρόκειται για υπέργειο κτίριο το οποίο θα έχει εμβαδόν 46,20 m2, με διαστάσεις 4,20 

x 11,00m και καθαρό ύψος 3,0m. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα κατασκευαστεί 

από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοιχοποιίες θα είναι οπτοπλινθοδομές 

επιχρισμένες. Η πλάκα δαπέδου θα είναι επίσης κατασκευασμένη από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

Το κτίριο θα περιλαμβάνει δύο χώρους. Ο πρώτος θα έχει καθαρό εμβαδόν 19,62m2 

ο δεύτερος 18,33 m2. Κάθε χώρος θα έχει πόρτα εισόδου δίφυλλη, μεταλλική, με 
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περσίδες αερισμού. Συγκεκριμένα, ο πρώτος χώρος θα έχει δύο πόρτες. Τα 

παράθυρα θα είναι, επίσης, μεταλλικά με περσίδες, ώστε να εξασφαλίζεται μόνιμο 

άνοιγμα αερισμού. Το δάπεδο του κτιρίου θα είναι βιομηχανικό. 

Η όδευση των καλωδίων θα γίνεται με μεταλλικές εσχάρες σε ύψος 2,5 μέτρων από 

το δάπεδο, ενώ η διανομή εντός του κτιρίου θα γίνεται με εντοιχισμένους ή 

επίτοιχους αγωγούς. Τα φέροντα δομικά στοιχεία θα έχουν δείκτη πυραντίστασης 

μεγαλύτερο από 120 min. 

5.1.10 Υποσταθμός 1 

Πρόκειται για υπέργειο κτίριο το οποίο θα έχει εμβαδόν 87,84 m2, με διαστάσεις 

18,30 x 4,80m και καθαρό ύψος 3,0m. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα 

κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοιχοποιίες θα είναι 

οπτοπλινθοδομές επιχρισμένες. Η πλάκα δαπέδου θα είναι επίσης κατασκευασμένη 

από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Το κτίριο θα περιλαμβάνει πέντε χώρους. Ο πρώτος θα έχει καθαρό εμβαδόν 

12,60m2, ο δεύτερος 19,57 m2, ο τρίτος 13,97 m2, ο τέταρτος 14,64 m2 και ο πέμπτος 

11,18 m2. 

Κάθε χώρος θα έχει τουλάχιστον μία πόρτα εισόδου δίφυλλη, μεταλλική, με περσίδες 

αερισμού. Τα παράθυρα θα είναι, επίσης, μεταλλικά με περσίδες, ώστε να 

εξασφαλίζεται μόνιμο άνοιγμα αερισμού. Το δάπεδο του κτιρίου θα είναι 

βιομηχανικό. 

Η όδευση των καλωδίων θα γίνεται με μεταλλικές εσχάρες σε ύψος 2,5 μέτρων από 

το δάπεδο, ενώ η διανομή εντός του κτιρίου θα γίνεται με εντοιχισμένους ή 

επίτοιχους αγωγούς. Τα φέροντα δομικά στοιχεία θα έχουν δείκτη πυραντίστασης 

μεγαλύτερο από 120 min. 

5.1.11 Κτίριο Διοίκησης 

Το κτίριο χωροθετείται στο βόρεια τμήμα του χώρου των κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Εξυπηρετεί το προσωπικό και την διεύθυνση του έργου και   

περιλαμβάνει:  

• Είσοδο  – Αναμονή  

• Γραφείο διοίκησης  

• CONTROL ROOM (γραφείο προσωπικού) 

• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

• Κουζίνα - Χώρο Παραμονής Προσωπικού 

• Χώρο Εργαστηρίου  

• Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών (ιατρείο) 

• Χώρο αποδυτηρίων - WC  

• Αποθηκευτικό χώρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου  
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Πρόκειται για ισόγεια, συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα.   

Επάνω από την πλάκα, θα κατασκευαστεί στέγη δια κεράμων τετραέρειστου 

σχήματος, με απλά ζευκτά. Θα τοποθετηθεί δε επάνω στην πλάκα, μονωτική 

στρώση πετροβάμβακα.  

Οι χώροι θα φέρουν ψευδοροφές από γυψοσανίδα. 

Οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν με δύο δρομικές οπτοπλινθοδομές και 

ενδιάμεσα μόνωση από εξηλασμένη πολυστερόλη, ενώ οι εσωτερικοί διαχωριστικοί 

τοίχοι θα είναι από οπτοπλινθοδομή δρομική. 

Για την θερμομόνωση του δαπέδου θα τοποθετηθεί εξηλασμένη πολυστερόλη 

Σε όλες τις επιφάνειες των τοίχων θα γίνουν επιχρίσματα τριπτά και χρωματισμός. 

Τα εσωτερικά δάπεδα θα επιστρωθούν με κεραμικά.  

Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι αλουμινίου, ενώ οι εσωτερικές πόρτες θα είναι 

ξύλινες με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά με κόντρα πλακέ. 

Η απορροή των ομβρίων θα γίνεται με οριζόντιες και κατακόρυφες μεταλλικές 

υδρορροές. 

5.1.12 Κτίριο Διανομής Μέσης Τάσης 

Πρόκειται για υπέργειο κτίριο το οποίο θα έχει εμβαδόν 39,27 m2 για την φιλοξενείς 

των χώρων της Δ.Ε.Η, ένας για την εισερχόμενη παροχή και ένας για την παροχή 

προς διάθεση στο δίκτυο, με διαστάσεις 9,35 x 4,20m και καθαρό ύψος 3,0m. Ο 

φέρων οργανισμός του κτιρίου θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι 

τοιχοποιίες θα είναι οπτοπλινθοδομές επιχρισμένες. Η πλάκα δαπέδου θα είναι 

επίσης κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο θα περιλαμβάνει δύο 

χώρους. Ο πρώτος θα έχει καθαρό εμβαδόν 14,43m2 και ο δεύτερος 17,39 m2. 

Κάθε χώρος θα έχει μία πόρτα εισόδου δίφυλλη, μεταλλική, με περσίδες αερισμού. Τα 

παράθυρα θα είναι, επίσης, μεταλλικά με περσίδες, ώστε να εξασφαλίζεται μόνιμο 

άνοιγμα αερισμού. Το δάπεδο του κτιρίου θα είναι βιομηχανικό. 

Η όδευση των καλωδίων θα γίνεται με μεταλλικές εσχάρες σε ύψος 2,5 μέτρων από 

το δάπεδο, ενώ η διανομή εντός του κτιρίου θα γίνεται με εντοιχισμένους ή 

επίτοιχους αγωγούς. Τα φέροντα δομικά στοιχεία θα έχουν δείκτη πυραντίστασης 

μεγαλύτερο από 120 min. 

. 
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5.2  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

5.2.1 Εισαγωγή & Περιεχόμενο 

Σκοπός της παρούσας παραγράφου είναι η παρουσίαση των αρχών και των 

σχετικών προτύπων σχεδιασμού που θα εφαρμοστούν στη Στατική Προμελέτη 

κτιρίων και πρόκειται να υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ (Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων) και περιγράφονται παρακάτω: 

 

• Υπόστεγο ωρίμανσης Α: 3,443m2 

• Υπόστεγο ωρίμανσης B: 8,260m2 

• Κτίριο ραφιναρίας: 254m2 

• Κτίριο κομποστοποίησης: 1,496m2 

• Κτίριο μηχανικής επεξεργασίας: 4,700m2 

 

Στη συνέχεια δίνεται μια επισκόπηση των μεθόδων και των διαδικασιών που 

προορίζονται για γενική εφαρμογή στις παραπάνω προμελέτες. 

5.2.2 Κανονισμοί & Πρότυπα 

Σύμφωνα με την ισχύουσες διατάξεις (ΔΙΠΑΔ/οικ.372/30-05-2014, ΦΕΚ 1457Β/05-06-

2014) ο σχεδιασμός των έργων διέπεται από τις διατάξεις ενός εκ των δύο 

ισχυόντων κανονιστικών πλαισίων: 

(α) Των προϋπαρχόντων των ευρωκωδίκων κανονιστικών κειμένων δόμησης, όπως 

αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3 του ΦΕΚ 1457Β/05-06-2014 και, 

(β) Των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα Εθνικά τους Προσαρτήματα, που 

περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 1 και 2 του ΦΕΚ 1457Β/05-06-2014.  

Για τα συγκεκριμένα έργα επιλέγεται το ακόλουθο κανονιστικό πλαίσιο. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (α) 

Δράσεις σε δομήματα Ελληνικός Κανονισμός 

Φορτίσεων Δομικών Έργων ΒΔ 

10.12.45  

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος KTX 2008 

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ 2016 

Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα ΕΚΩΣ 2000 & τροποποιήσεις 

του 

- Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια ΕΚΩΣ 2000 & τροποποιήσεις 

του 

- Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά EN 1992-1-2 
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (α) 

- Γέφυρες από σκυρόδεμα ΟΜΟΕ-Προσωρινές συστάσεις- 

EN 1992-2 

- Σιλό και δεξαμενές Προσωρινές συστάσεις EN 

1992-3 

Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων KANEΠE 

Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα Eurocode 3 / EN 1993 

- Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια EN 1993-1-1 

- Γενικοί κανόνες -  Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά ΕΝ 1993-1-2 

- Συμπληρωματικοί κανόνες για μέλη και φύλλα ισχυρής 

έλασης 
EN 1993-1-3 

- Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες EN 1993-1-4 

- Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματα EN 1993-1-5 

- Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών EN 1993-1-6 

- Κατασκευές από επίπεδα ελάσματα υπό εγκάρσια φόρτιση EN 1993-1-7 

- Σχεδιασμός κόμβων EN 1993-1-8 

- Κόπωση ΕΝ 1993-1-9 

- Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια 

του πάχους 
EN 1993-1-10 

- Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα στοιχεία EN 1993-1-11 

- Γέφυρες από χάλυβα ΕΝ 1993-2 

Σχεδιασμός συμμίκτων κατασκευών από χάλυβα & σκυρόδεμα Eurocode 4/ EN1994 

Δομικά μεταλλικά προϊόντα EN 10025 

Γεωτεχνικός σχεδιασμός ΕΑΚ/ Eurocode 7 / EN 1997 

Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών ΕΑΚ 2000-2003/ EN1998/ 

Προσωρινές συστάσεις για το 

σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας 

Αντιοξειδωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών  

- Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την 

εφαρμογή χρωμάτων & σχετικών προϊόντων  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501-1/8501-3 

- Χρώματα & βερνίκια - Αντιοξειδωτική προστασία 

χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα χρωμάτων 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (β) 

Περιγραφή  Πρότυπο 

Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων Eurocode 0 / EN 1990 

Δράσεις σε δομήματα Eurocode 1 / EN 1991 

- Πυκνότητες, ίδια βάρη, επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια EN 1991-1-1 

- Δράσεις σε δομήματα λόγω πυρκαγιάς ΕΝ 1991-1-2 
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (β) 

- Φορτία χιονιού EN 1991-1-3 

- Δράσεις ανέμου EN 1991-1-4 

- Θερμικές δράσεις EN 1991-1-5 

- Δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής EN 1991-1-6 

- Τυχηματικές δράσεις EN 1991-1-7 

- Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες EN 1991-2 

- Δράσεις οφειλόμενες σε γερανούς και μηχανήματα EN 1991-3 

- Σιλό και δεξαμενές EN 1991-4 

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος KTX 2008 

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ 2016 

Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Eurocode 2 / EN 1992 

- Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια EN 1992-1-1 

- Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά EN 1992-1-2 

- Γέφυρες από σκυρόδεμα EN 1992-2 

- Σιλό και δεξαμενές EN 1992-3 

Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων KANEΠE 

Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα Eurocode 3 / EN 1993 

- Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια EN 1993-1-1 

- Γενικοί κανόνες -  Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά ΕΝ 1993-1-2 

- Συμπληρωματικοί κανόνες για μέλη και φύλλα ισχυρής 

έλασης 
EN 1993-1-3 

- Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες EN 1993-1-4 

- Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματα EN 1993-1-5 

- Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών EN 1993-1-6 

- Κατασκευές από επίπεδα ελάσματα υπό εγκάρσια φόρτιση EN 1993-1-7 

- Σχεδιασμός κόμβων EN 1993-1-8 

- Κόπωση ΕΝ 1993-1-9 

- Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια 

του πάχους 
EN 1993-1-10 

- Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα στοιχεία EN 1993-1-11 

- Γέφυρες από χάλυβα ΕΝ 1993-2 

Σχεδιασμός συμμίκτων κατασκευών από χάλυβα & σκυρόδεμα Eurocode 4/ EN1994 

Δομικά μεταλλικά προϊόντα EN 10025 

Γεωτεχνικός σχεδιασμός Eurocode 7 / EN 1997 

Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών Eurocode 8 / EN1998 

Αντιοξειδωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών  

- Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την 

εφαρμογή χρωμάτων & σχετικών προϊόντων  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501-1/8501-3 
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (β) 

- Χρώματα & βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία 

χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα χρωμάτων. 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944 

5.2.3 Υλικά 

5.2.3.1 Σκυρόδεμα  

Οι ποιότητες σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται, εάν δεν ορίζονται διαφορετικά, 

ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Τμήμα κατασκευής Ποιότητα 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

Εξυγιαντικές στρώσεις & έδραση αγωγών 

αποστράγγισης 

C12/15 

Πάσσαλοι C25/30 

Θεμελιώσεων / υπόγειες κατασκευές C25/30 

Θεμέλια τοίχων αντιστήριξης C25/30 

Υπέργειες κατασκευές C30/37 

Κορμός τοίχων αντιστήριξης C30/37 

Κεφαλόδεσμος πασσαλότοιχων C30/37 

Πλάκες επί εδάφους C20/25 

 

5.2.3.2 Οπλισμός σκυροδέματος 

Η ποιότητα των ράβδων οπλισμού είναι  B500C και των πλεγμάτων B500A. 

5.2.3.3 Δομικός χάλυβας   

Oι κατηγορίες δομικού χάλυβα για την κατασκευή μεταλλικών κτιρίων είναι: 

 

Είδος κατασκευής Ποιότητα 

Mεταλλικοί φορείς / μέλη (κατά ΕΝ10025) S235,S275,S355   

Κοχλίες (κατά ΕΝ ISO 4014 ή 4017) 8.8 

5.2.4 Δράσεις στις κατασκευές  

5.2.4.1 Μόνιμα φορτία και πυκνότητες  

Τα μόνιμα φορτία περιλαμβάνουν τα ίδια βάρη στεγών, δαπέδων, τοίχων, 

τελειωμάτων κλπ. 
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Οι ελάχιστες πυκνότητες των υλικών και τα ελάχιστα μόνιμα φορτία φαίνονται 

στους παρακάτω πίνακες. Τα ακριβή φορτία θα προσδιοριστούν σύμφωνα με την 

Αρχιτεκτονική και Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής.  

 

Υλικό Πυκνότητα 

(kN/m3) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα 25.00 

Άοπλο σκυρόδεμα 24.00 

Δομικός Χάλυβας 78.50 

Τσιμεντοκονίαμα 21.00 

Έδαφος  20.00 

 

Θέση / Δομικό υλικό Τιμή (kN/m2) 

Δρομική Οπτοπλινθοδομή (πάχους 0.1m) 2.10 

Μπατική Οπτοπλινθοδομή 3.60 

Διπλή δρομική Οπτοπλινθοδομή (πάχους 0.2m) 4.20 

Επίστρωση δαπέδων (εν γένει) 2.00 

Επίστρωση οροφής (εν γένει) 2.50 

5.2.4.2 Επιβαλλόμενα (κινητά) φορτία  

Τα ακριβή φορτία των κατασκευών θα προσδιοριστούν σύμφωνα με την 

Αρχιτεκτονική και Η/Μ Μελέτη. Εν γένει, χρησιμοποιούνται τα κατά περίπτωση 

συνιστώμενα κανονιστικά κινητά φορτία (κανονιστικό πλαίσιο α ή β). 

5.2.4.3 Γεωτεχνικές δράσεις  

Οι γεωτεχνικές δράσεις περιλαμβάνουν τις ωθήσεις γαιών για στατικές και σεισμικές 

συνθήκες σε υπόγειες κατασκευές και τοίχους αντιστήριξης, οι οποίες υπολογίζονται 

βάσει των σχετικών γεωτεχνικών εκθέσεων και αξιολογήσεων. 

5.2.4.4 Φορτία χιονιού  

Χρησιμοποιούνται τα κατά περίπτωση συνιστώμενα κανονιστικά φορτία χιονιού 

των κανονιστικών πλαισίων (α) και (β). 

5.2.4.5 Δράσεις ανέμου 

Χρησιμοποιούνται τα κατά περίπτωση συνιστώμενα κανονιστικά φορτία ανέμου 

των κανονιστικών πλαισίων (α) και (β). 
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5.2.4.6 Θερμικές δράσεις 

Χρησιμοποιούνται οι συνιστώμενες θερμικές δράσεις των κανονιστικών πλαισίων (α) 

και (β). 

5.2.4.7 Σεισμικές δράσεις 

Οι σεισμικές δράσεις προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2003 ή του Ευρωκώδικα 8- Μέρος 1. 

5.2.5 Συνδυασμοί φορτίσεων  

Οι συνδυασμοί φορτίσεων ορίζονται από το εκάστοτε επιλεγέν κανονιστικό 

πλαίσιο μελέτης (α - ΕΚΩΣ2000) ή (β – Ευρωκώδικας 0). 

5.2.6 Λειτουργικότητα δομικών στοιχείων  

5.2.6.1 Κατακόρυφες παραμορφώσεις 

Η οριακή μέγιστη τιμή για το υπό εξέταση στοιχείο θα ελέγχεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του επιλεγέντος κανονιστικού πλαισίου  σχεδιασμού και μελέτης της 

φέρουσας κατασκευής του έργου (ΕΚΩΣ2000 και Ευρωκώδικες 2 και 3). Σε κάθε 

περίπτωση ισχύουν τα παρακάτω: 

 

Κατακόρυφη παραμόρφωση Υπό το 

σύνολο των 

φορτίων 

Μετά την 

τοποθέτηση 

διαχωριστικών 

Μεταλλικά 

κτίρια 

Μη βατές οροφές L/200 L/250 

Δάπεδα & βατές οροφές L/250 L/300 

Κτίρια από 

σκυρόδεμα 

Οριζόντια δομικά στοιχεία L/250 L/500 

5.2.6.2 Οριζόντιες παραμορφώσεις 

Αντίστοιχα με την περίπτωση των κατακορύφων παραμορφώσεων, η οριακή 

μέγιστη τιμή της οριζόντιας παραμόρφωσης για το υπό εξέταση στοιχείο θα 

ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του επιλεγέντος κανονιστικού πλαισίου 

σχεδιασμού και μελέτης της φέρουσας κατασκευής του έργου. (ΕΚΩΣ2000 και 

Ευρωκώδικες 2 και 3). Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα παρακάτω: 

 

Οριζόντια παραμόρφωση δmax 

Μονώροφα μεταλλικά κτίρια  h/150 

Κτίρια από σκυρόδεμα με τοιχοποιία 0.005 

Κτίρια από σκυρόδεμα με λιγότερο ευαίσθητα 0.007 
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διαχωριστικά 

5.2.6.3 Δυναμικές επιδράσεις 

Σε κατασκευές οι οποίες είναι ευαίσθητες σε ταλαντώσεις θα πρέπει να ελέγχεται το 

επίπεδο άνεσης για την κυκλοφορία των πεζών. 

Όσον αφορά στα δάπεδα τυπικών κτιρίων, το όριο των ταλαντώσεων ικανοποιείται 

εφόσον η δεσπόζουσα ιδιοσυχνότητα είναι μεγαλύτερη από 3 Hz. 

Όσον αφορά στις πεζογέφυρες, εάν η ιδιοσυχνότητα του καταστρώματος είναι 

μεγαλύτερη από 5 Hz για κατακόρυφη ταλάντωση και 2.5 Hz για πλευρικές 

ταλαντώσεις, ο έλεγχος του κριτηρίου άνεσης μπορεί να παραληφθεί. 

5.2.6.4 Ανθεκτικότητα σε διάρκεια, συνθήκες περιβάλλοντος 

Η διάρκεια ζωής για όλες τις κατασκευές από σκυρόδεμα και χάλυβα είναι 

τουλάχιστον 50 έτη. 

Συμφώνα με τον κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, ο οποίος περιγράφει 

τις κατηγορίες έκθεσης σε σχέση με τις κλιματικές συνθήκες, επιλέχθηκαν για όλες τις 

κατασκευές οι κάτωθι κατηγορίες: 

 

 

Κατηγορία Κλιματικές συνθήκες Περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εμφανιστούν 

Διάβρωση του οπλισμού οφειλόμενη σε ενανθράκωση 

XC1 Ξηρό ή μόνιμα υγρό Σκυρόδεμα στο εσωτερικό κτιρίων με χαμηλή υγρασία 

αέρα 

XC2 Κλίμα  υγρό, σπάνια ξηρό Μέρη των δεξαμενών νερού, θεμελιώσεις 

Διάβρωση του οπλισμού οφειλόμενη σε χλωριούχα προερχόμενα από θαλασσινό νερό 

XS1 Έκθεση σε αερομεταφερόμενα 

άλατα αλλά χωρίς άμεση 

επαφή με το θαλασσινό νερό 

Εξωτερικά μέλη κοντά στην ακτή χωρίς επιφανειακή 

προστασία 

 

Σημαντικό κριτήριο στο σχεδιασμό των φερόντων μελών των κατασκευών από 

σκυρόδεμα είναι ο περιορισμός του εύρους ρωγμών λόγω κάμψης ή εφελκυσμού 

υπό τους δυσμενέστερους συνδυασμούς.  

Για τις κατασκευές από σκυρόδεμα τα επιτρεπόμενα εύρη ρωγμών, τόσο σύμφωνα 

με τον ΕΚΩΣ 2000 (κεφάλαιο 5 και 15) όσο και με τον Ευρωκώδικα 2 - Μέρος 1  

(Κεφάλαιο 7) και για τις επιλεγμένες κατηγορίες έκθεσης είναι wmax = 0,3 mm. 
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Για τους συνδυασμούς φορτίσεων που εξετάζονται στην οριακή κατάσταση 

λειτουργικότητας η τυχηματική καθώς και η σεισμική φόρτιση παραλείπονται. 

5.2.7 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα  

5.2.7.1 Οπλισμός 

Γενικώς, η μάτιση των οπλισμών πρόκειται να γίνει με υπερκάλυψη οπλισμών και 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρόκειται να επιτραπεί η συγκόλληση οπλισμού.  

Απαγορεύεται η κάμψη χάλυβα περισσότερο της μίας φοράς. 

 

5.2.7.2 Επικάλυψη οπλισμών  

Για κάθε δομικό στοιχείο και αναλόγως προς την επιλεγείσα κατηγορία έκθεσης του 

αντίστοιχου κτιρίου / κατασκευής, υπολογίζεται και η κατάλληλη επικάλυψη 

σκυροδέματος.  

 

Επικάλυψη ανά στοιχείο 

Θεμελιώσεις:  

Πάσσαλοι 75 mm 

Θεμέλια / Υπόγειες Κατασκευές 50 mm 

Ανωδομή:  

Στύλοι και Δοκοί: 50 mm 

Πλάκες εξωτερικές χωρίς προστασία: 45 mm 

Πλάκες εσωτερικές και εξωτερικές με προστασία: 30 mm 

Πλάκες επί εδάφους δίχως πρόσβαση οχημάτων: 40 mm 

Πλάκες επί εδάφους με πρόσβαση οχημάτων: 50 mm 

5.2.8 Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών 

5.2.8.1 Προϊόντα θερμής έλασης 

Το μέγιστο μήκος των μεταλλικών μελών πρέπει να περιορίζεται σε 12,0/15,0m. Οι 

κόμβοι και οι αποκαταστάσεις διατομών θα πρέπει να διατάσσονται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να τηρείται το μέγιστο μήκος μεταφοράς. 

Χρησιμοποιούμενος οπλισμός: 

Διάμετρος 

Ø 

[mm]  8 10 12 14 16 20 25 32 

Μήκος       

L 

[m]  12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 
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5.2.8.2 Προστασία από διάβρωση 

Οι μεταλλικές κατασκευές θα προστατεύονται έναντι διάβρωσης με κατάλληλο 

προστατευτικό σύστημα βαφής ή γαλβανισμό.   

Η μέγιστη απόδοση του συστήματος βαφής εξασφαλίζεται με εργοστασιακή 

εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής  στο χώρο του Έργου, 

οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να επισκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής του συστήματος βαφής εγγυάται με 

κάποιο τρόπο την καταλληλότητα ή την αντοχή του συστήματος βαφής  για χρήση 

στη δεδομένη κατηγορία διάβρωσης ή εμβάπτισης.  Εάν απαιτείται, η 

καταλληλόλητα ή η αντοχή του συστήματος βαφής πρέπει να αποδεικνύεται από 

εμπειρικές ή / και εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944-6 ή 

όπως αλλιώς έχει συμφωνηθεί.  

Σύμφωνα με το EN ISO 12944-2:1998 η ατμοσφαιρική περιβαλλοντική κατηγορία 

διάβρωσης των υπό εξέταση κατασκευών είναι C3-medium. 

Η προεργασία των μεταλλικών επιφανειών θα πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο της 

αμμοβολής επιπέδου Sa 21/2.  

Λαμβάνοντας υπόψη την προδιαγραφόμενη ανθεκτικότητα του συστήματος βαφής 

(το πρόγραμμα συντήρησης καθορίζεται από τον Κύριο του Έργου), επιλέγεται 

συμφώνως προς το ISO 12944-5: 2007 το καταλληλότερο σύστημα βαφής. 
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