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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε 140 κατασκευές από ωπλισµένο σκυρόδεµα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, µε
βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7ης-9-1999, παρουσιάζονται το είδος ο βαθµός βλάβης και
τα κρίσιµα αίτια βλαβών καθώς και οι µέθοδοι επισκευής ενίσχυσης που χρησιµοποιήθηκαν.
Συσχετίζεται η συνιστώσα της διακινδύνευσης όπως αυτή προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το
κόστος επεµβάσεων µε το είδος και την έκταση των βλαβών (γενικού ή τοπικού χαρακτήρα).
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως γνωστόν τα αποτελέσµατα ενός ισχυρού σεισµού όπως ο σεισµός της Αθήνας της 7ης - 9 – 1999
είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για συλλογή σηµαντικών στοιχείων σε ότι αφορά τόσο τη
σεισµική συµπεριφορά των δοµηµάτων όσο και την αποτίµηση της συνιστώσας διακινδύνευσης
που αφορά στο κόστος για την επισκευή-αποκατάσταση των κτιρίων µε βλάβες (Καραµπίνης 2003,
Καραµπίνης και Συνεργάτες 2003). Τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται για αυτή την περίπτωση
αφορούν κυρίως:
– Στην ανάλυση των βλαβών κατά δοµικό στοιχείο (είδος και βαθµός βλάβης ανά δοµικό
στοιχείο).
– Στη συσχέτιση των στοιχείων διακινδύνευσης και του επιπέδου βλάβης σε βασικούς δοµικούς
τύπους.
– Στον επιµερισµό του συνολικού κόστους επεµβάσεων, στο κόστος φέροντα οργανισµού και στο
κόστος λοιπών οικοδοµικών εργασιών (τοιχοποιίες πλήρωσης κ.α.).
Οι πληροφορίες οι οποίες µπορούν να συνεισφέρουν στην έρευνα των παραπάνω, µπορούν
συνήθως να συλλεγούν άµεσα από τη σχετική διαδικασία για την καταγραφή των βλαβών και την
οικονοµική στήριξη από την πολιτεία των πληγέντων, παρ’ ότι τα οικονοµικά στοιχεία συχνά
αφορούν τεκµαρτά και όχι πραγµατικά µεγέθη.
Το πλαίσιο χαρακτηρισµού των βλαβών σε µια οικοδοµική κατασκευή, όπως εφαρµόσθηκε στο
µετασεισµικό έλεγχο των κτιρίων στο σεισµό της Πάρνηθας, καθώς και οι προδιαγραφές για τη
σύνταξη των µελετών επισκευής / ενίσχυσης, καθορίσθηκαν µε σχετικές αποφάσεις (ΟΑΣΠ 1997,
ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999, YAΣ 2001). Οι εκτιµήτριες βλάβης αφορούσαν καταγραφή ποιοτικών στοιχείων
ενώ παράλληλα προεβλέπετο η προαιρετική εκτίµηση του δείκτη απώλειας φέρουσας ικανότητας
στάθµης (αx) στα κατακόρυφα στοιχεία του φέροντα οργανισµού. Συγκεκριµένα οι βλάβες

15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου., 2006

1

διακρίνονταν σε όσες δεν επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου (βλάβες τοπικού
χαρακτήρα – απαίτηση επισκευής), ή σε αυτές που επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτιρίου
(βλάβες γενικού χαρακτήρα), οπότε και απαιτείτο ενίσχυση µε επανυπολογισµό της κατασκευής
και διαστασιολόγηση των ενισχύσεων. Συγκεκριµένα η κατάταξη περιελάµβανε.
α. Κτίρια µε βλάβες τοπικού χαρακτήρα.
• βλάβες ελαφρές ή σοβαρές σε δοκούς ή πλάκες.
• βλάβες στους τοίχους πλήρωσης (ελαφρές, σοβαρές ή βαριές).
• ελαφρές βλάβες στα κατακόρυφα στοιχεία µιας στάθµης, εφόσον τα στοιχεία µε βλάβη, δεν
υπερέβαιναν σε κάθε στάθµη το 30% του συνόλου των κατακόρυφων στοιχείων της
στάθµης (ΥΠΕΧΩ∆Ε 1999) ή όταν η απώλεια φέρουσας ικανότητας στάθµης ήταν
µικρότερη από 10% (αx≤0.10) σε κτίρια ηλικίας ≤25 ετών, ή αx≤0.15 σε κτίρια ηλικίας ≥30
ετών (ΥΑΣ 2001).
β. Κτίρια µε βλάβες γενικού χαρακτήρα.
• βλάβες στο φέροντα οργανισµό, των οποίων ο χαρακτήρας και η έκταση τους επηρέαζαν τη
γενική ευστάθεια του κτιρίου. Στα κτίρια ηλικίας ≤25 ετών µε απώλεια φέρουσας
ικανότητας στάθµης αx>0.10, ή στα κτίρια ηλικίας ≥30 ετών µε αx>0.15, ο χαρακτήρας και η
έκταση των βλαβών επηρέαζαν τη γενική ευστάθεια της κατασκευής.
• βλάβες στους τοίχους πλήρωσης, ελαφρές, σοβαρές ή και βαριές.
Το τεκµαρτό κόστος επεµβάσεων για την αποκατάσταση των βλαβών προέκυπτε µε συµβατικές
τιµές και υπόκειτο σε περιορισµούς. Συνεπώς η παράµετρος διακινδύνευσης (κόστος) η οποία
αφορά σε επισκευές ενισχύσεις αποτελεί στην περίπτωση αυτή τη συνιστώσα του τεκµαρτού
κόστους (επιχορήγηση πολιτείας) και όχι του πραγµατικού κόστους (κόστος ιδιοκτήτη).
Σύµφωνα µε σχετική απόφαση (ΥΑΣ 2000) η διάκριση του προϋπολογισµού εργασιών µελετών
επισκευής / ενίσχυσης περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ).
- Κατηγορία Ι: Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα ή φέρουσα
τοιχοποιία, όπου προβλέπονται εργασίες όπως, επισκευή στέγης, τοίχων, σοβάτισµα,
ανακατασκευές δαπέδων, τοίχων, καπνοδόχων, µονώσεων, επισκευές – αποκαταστάσεις
εγκαταστάσεων δικτύων κ.α.
- Κατηγορία ΙΙ: Κτίρια µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα ή φέρουσα
τοιχοποιία, όπου προβλέπονται εργασίες όπως ρητινενέσεις, τσιµεντενέσεις, ανακατασκευή
στέγης, ενίσχυση διατοµών µε µεταλλικά ελάσµατα ή σύνθετα υλικά κ.α. Η εκτίµηση των
εντατικών µεγεθών µε τα οποία διαστασιολογούνται οι νέες διατοµές, γίνεται µε χρήση
προσεγγιστικών ή απλουστευµένων µεθόδων (εξαιρείται η περίπτωση µελέτης
ανακατασκευής στέγης).
- Κατηγορία ΙΙΙ: Κτίρια µε βλάβες γενικού χαρακτήρα, µε φέροντα οργανισµό από φέρουσα
τοιχοποιία ή ωπλισµένο σκυρόδεµα, όπου η µελέτη επισκευής/ενίσχυσης προβλέπει
εργασίες όπως µανδύες σε τοιχεία ή υποστυλώµατα, κατασκευή νέων στοιχείων, ενίσχυση
µη βλαβέντων στοιχείων, µε απαίτηση αντισεισµικού υπολογισµού.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας συλλέχθησαν στοιχεία (Νικολέτου & Στεφανίδου 2004) για
την έκταση, το είδος και το βαθµό βλάβης καθώς και το συµβατικό κόστος αποκατάστασης 140
κατασκευών από την πλειόσειστη περιοχή των Άνω Λιοσίων (Άνω Λιόσια, Καµατερό,
Πετρούπολη, Ζεφύρι, Φυλή), περιοχές στις οποίες η σεισµική ένταση κατά τον υπόψη σεισµό
εµφάνισε τιµές κατά ΜSK IX και VIII.
Στις περιοχές αυτές υπήρξαν συνολικά 4845 κτίρια µε βλάβες και συγκεκριµένα µε:
- βαριές βλάβες στο φέροντα οργανισµό (κόκκινο) 1536 κτίρια (31.5%).
- ελαφρές ή σοβαρές βλάβες στο φέροντα οργανισµό και βλάβες στους τοίχους πλήρωσης
(κίτρινο) 2549 κτίρια (52.5%).
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- διαφοροποίηση βλαβών κατά όροφο του κτιρίου ή κατ’ έκταση σε περίπτωση αρµού στο
φέροντα οργανισµό (κίτρινο – πράσινο) 224 κτίρια (5%).
- χωρίς βλάβες ή µε ελαφρές βλάβες σε οριζόντια στοιχεία του φέροντα οργανισµού ή ελαφρές
βλάβες στους τοίχους πλήρωσης (πράσινο) 536 κτίρια (11%).
Η επιλογή των 140 κατασκευών µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα, που είχαν
επισκευασθεί ή ενισχυθεί, έγινε µε κριτήριο την πληρότητα των διατιθέµενων στοιχείων.
Πρόκειται για κτίρια µε χαρακτηρισµό βλάβης από τις επιτροπές δευτεροβάθµιου ελέγχου
"κίτρινο" ή "κίτρινο-πράσινο" και αποτελούν ποσοστό 6.76% (140/2072) στο σύνολο των κτιρίων
που εκδόθηκαν οικοδοµικές άδειες επισκευής / ενίσχυσης, αφού οι κατασκευές µε βαριές βλάβες
κατεδαφίσθηκαν και ανακατασκευάσθηκαν µε την αντίστοιχη στεγαστική συνδροµή.
Η κατανοµή του δείγµατος των 140 κατασκευών κατά περιοχή είναι: Άνω Λιόσια 70.7%,
Καµατερό 10.7%, Πετρούπολη 7.9%, Ζεφύρι 6.4%, Φυλή 4.3% .
Τα συλλεχθέντα στοιχεία αφορούσαν αριθµό ορόφων, έτος κατασκευής, ολική δοµηµένη
επιφάνεια, χρήση, αριθµός χρηστών, σπουδαιότητα κατασκευής, δοµικός τύπος φέροντα
οργανισµού.
Επιπλέον συγκεντρώθηκαν για κάθε κτίριο:
– Οι δαπάνες επεµβάσεων από το έντυπο της οικοδοµικής αδείας επισκευής/ενίσχυσης, οι οποίες
υπολογίσθηκαν µε συµβατικές τιµές µονάδας και προµέτρηση εργασιών.
– Ο χαρακτηρισµός των βλαβών, από άποψη καταλληλότητας για χρήση, από τις επιτροπές
δευτεροβάθµιου ελέγχου και η κατάταξη των βλαβών στις µελέτες επισκευής / ενίσχυσης σε
βλάβες γενικού ή τοπικού χαρακτήρα.
– Η περιγραφή (είδος) των βλαβών.
– Τα κρίσιµα αίτια βλαβών όπως αυτά αξιολογήθηκαν και αναφέρονται στις τεχνικές εκθέσεις
των µελετών επισκευής/ενίσχυσης (για 94 κατασκευές).
– Οι µέθοδοι επισκευών / ενισχύσεων (για 65 κατασκευές).
– Το επί µέρους συµβατικό κόστος για τις κατηγορίες εργασιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, όπως ορίζονται στις
σχετικές διατάξεις (για 67 κατασκευές).
– Ο δείκτης απώλειας φέρουσας ικανότητας στάθµης των κατακόρυφων στοιχείων (ΥΑΣ 2001)
για 18 κατασκευές (προαιρετική εκτίµηση του δείκτη βλάβης).
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Από τη συσχέτιση των δοµικών παραµέτρων και των στοιχείων τρωτότητας (Πίνακας 1)
προέκυψαν τα εξής:
Η κατανοµή των κτιρίων σύµφωνα µε τον χρησιµοποιηθέντα αντισεισµικό κανονισµό σχεδιασµού
(περίοδος κατασκευής) είναι:
• Χωρίς Αντισ. Κανονισµό 3.6% (5 κτίρια µε πλαισιακό φέροντα οργανισµό).
• Β∆ 1959
71.4% (100 κτίρια, τα 49 µε πλαισιακό φέροντα οργανισµό).
• Β∆ 1959 + Π∆1984
22.9 % (32 κτίρια, τα 16 µε πλαισιακό δοµικό σύστηµα).
• ΝΕΑΚ
2.1% (3 κτίρια).
Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 93% (130/140) οι κατασκευές ήταν µικρού ύψους (1-2 όροφοι) ή
µέσου ύψους τριών ορόφων ενώ σε ότι αφορά το µέγεθος ήταν 11.4% µικρού µεγέθους, 48.6%
µεσαίου µεγέθους και 40% µεγάλου µεγέθους (Πίνακας 1).
Στα καταγεγραµµένα στοιχεία υπερκαταπόνησης περιλαµβάνονται:
• Aνοικτά ισόγεια/κοντά υποστυλώµατα, σε ποσοστό 45% (63 κατασκευές), οι 59 µε βλάβες
γενικού χαρακτήρα.
• Αλληλεπίδραση παρακειµένων κατασκευών (κρούση) σε ποσοστό 68% (95 κατασκευές), εκ
των οποίων οι 84 είχαν βλάβες γενικού χαρακτήρα.
• Καταπόνηση λόγω στρέψης σε ποσοστό 52% (73 κατασκευές), εκ των οποίων οι 66 είχαν
βλάβες γενικού χαρακτήρα.
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• Μη κανονικότητα καθ’ ύψος σε ποσοστό 46% (64 κατασκευές), εκ των οποίων οι 52 εµφάνισαν
βλάβες γενικού χαρακτήρα.
• Οριζόντια µη κανονικότητα σε ποσοστό 9.3% (13 κατασκευές), όλες µε βλάβες γενικού
χαρακτήρα.
Στον Πίνακα 2 (Σχ. 1) παρουσιάζεται το είδος των δοµικών στοιχείων µε βλάβες. Προκύπτει ότι
το µεγαλύτερο ποσοστό βλαβών (96%) παρουσίασαν οι τοιχοποιίες πλήρωσης, τα υποστυλώµατα
παρουσίασαν βλάβες σε ποσοστό 87%, οι κόµβοι κατά 56%, οι κλίµακες 49%, οι δοκοί 29%, τα
τοιχεία 20% και 14% των κατασκευών εµφάνισαν βλάβες στις πλάκες. Από αντίστοιχη διερεύνηση
των (Καλευρά & Καραµπίνη 1987), για το σεισµό της Καλαµάτας της 13ης-9-1986 (Μs=6.2), το
75% των κατασκευών παρουσίασαν βλάβη στα υποστυλώµατα, το 46% στις δοκούς, το 52% στις
κλίµακες και το 66% στις τοιχοποιίες πλήρωσης, ενώ οι βλάβες στα κατακόρυφα δοµικά στοιχεία
προήλθαν κυρίως από µηχανισµό επικρατούσας διάτµησης και αξονικής δύναµης και σε µικρό
ποσοστό από επικρατούσα κάµψη. Η σύγκριση των δοµικών στοιχείων µε τις βλάβες του σεισµού
της Καλαµάτας δείχνει αυξηµένο ποσοστό βλαβών στα υποστυλώµατα και στις τοιχοποιίες
πλήρωσης στο σεισµό της Αθήνας 96% και 87% έναντι 75% και 66% αντίστοιχα, µικρότερο
ποσοστό βλαβών στις δοκούς 29% έναντι 46% και περίπου ίδιο ποσοστό βλαβών στις κλίµακες
49% έναντι 52%.
Σε δείγµα 92 κατασκευών (Σχ. 2) που παρουσίασαν βλάβες στα υποστυλώµατα, το µεγαλύτερο
ποσοστό 63% εµφάνισαν διαγώνιες-διατµητικές ρωγµές εκ των οποίων το 12% χιαστί ρωγµές από
τέµνουσα δύναµη εναλλασσόµενης φοράς, ενώ οριζόντιες-καµπτικές ρωγµές το 34%. Σε ότι αφορά
στο βαθµό βλάβης των υποστυλωµάτων, τριχοειδείς ρωγµές υπήρχαν σε 40 κατασκευές (43%),
βλάβες στον οπλισµό (κυρίως λυγισµός ράβδων) σε 28 (30%), αποδιοργάνωση της µάζας του
σκυροδέµατος σε 27 (29%) και απόκλιση από την κατακόρυφο σε 6 (7%).
Από 124 κατασκευές (Σχ. 3) και από την ανάλυση ανά είδος και βαθµό βλάβης των τοιχοποιιών
πλήρωσης, το µεγαλύτερο ποσοστό 72% (89/124) παρουσίασαν διαγώνιες-διατµητικές ρωγµές, εκ
των οποίων το 35% (43/124) χιαστί ρωγµές από τέµνουσα δύναµη εναλλασσόµενης φοράς, ενώ
καµπτικές ρωγµές το 11% (14/124). Αποκόλληση των τοίχων πλήρωσης από το φέροντα
οργανισµό παρατηρήθηκε σε 46 κατασκευές (37%), τριχοειδείς ρωγµές σε 39 κατασκευές (31%),
βαριές ρηγµατώσεις σε 49 κατασκευές (40%), αποδιοργάνωση της µάζας των τοίχων σε 25 (20%),
απόκλιση από την κατακόρυφο σε 11 (9%) και τµηµατικές ή και ολικές καταρρεύσεις σε 39 (31%).
Από τα κρίσιµα αίτια βλαβών 94 κατασκευών (Πιν.3, Σχ.4), προκύπτει ότι στο µεγαλύτερο
ποσοστό των κτιρίων µε βλάβες 55% (52 κατασκευές) παρατηρείτο κακή ποιότητα υλικών,
κακοτεχνίες ή κακή συντήρηση. Ως κρίσιµα αίτια βλαβών αναφέρονται σε ποσοστό 50% (47
κατασκευές) ανεπάρκεια οπλισµών δοµικών στοιχείων ή ανεπάρκεια διατοµών, 48% (45
κατασκευές) στην ένταση του σεισµικού φαινόµενου για το οποίο δεν είχαν µελετηθεί οι
κατασκευές, 43% (40 κατασκευές) σε προβλήµατα µορφολογίας (υπερκαταπόνηση), 28% (26
κατασκευές) στο εύκαµπτο δοµικό σύστηµα της ανωδοµής, 23% (22 κατασκευές) σε προβλήµατα
στατικής µελέτης (σφάλµατα µελέτης) ή εφαρµογής της και 16% (15 κατασκευές) στο εύκαµπτο
δοµικό σύστηµα της θεµελίωσης (έλλειψη συνδετήριων δοκών θεµελίωσης).
Στις κακοτεχνίες αναφέρονται κακοί αρµοί εργασίας, κακότεχνη σκυροδέτηση, διέλευση
αγωγών από στύλους, έλλειψη σενάζ στους τοίχους πλήρωσης, κατασκευαστικές εκκεντρότητες
υποστυλωµάτων, ανεπαρκείς επικαλύψεις. Η ανεπάρκεια οπλισµών, αφορά κυρίως στους
εγκάρσιους οπλισµούς και στα ανεπαρκή µήκη αγκύρωσης και επιµήκυνσης των οπλισµών. Στα
προβλήµατα µορφολογίας σε 40 κατασκευές αναφέρονται η υπερκαταπόνηση από στρέψη,
απουσία τοιχοποιιών πλήρωσης στο ισόγειο, προβλήµατα εδάφους, έµµεσες στηρίξεις δοκών,
κοντά υποστυλώµατα, κρούση λόγω αλληλεπίδρασης παρακείµενων κατασκευών και διάφορα
άλλα αίτια όπως ανισόσταθµες θεµελιώσεις αλλά και πλάκες, ισχυρές δοκοί-ασθενή
υποστυλώµατα, υποστυλώµατα µε έµµεση στήριξη (φυτευτά).
Οι εφαρµοσθείσες µέθοδοι επισκευής / ενίσχυσης για 65 κατασκευές (Σχ. 5) αφορούσαν:
– µανδύες έγχυτου ή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε ποσοστό 95% (62 κατασκευές).
– προσθήκη νέων στοιχείων (κυρίως τοιχείων, συνδετήριων δοκών θεµελίωσης, στύλων, τοίχων
πλήρωσης σε ανοικτά ισόγεια) σε ποσοστό 42% (27 κατασκευές).
– χρήση σύνθετων υλικών (υφάσµατα από ύαλο ή άνθρακα) σε ποσοστό 9% (6 κατασκευές).
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– ελάσµατα σε ποσοστό 8% (5 κατασκευές).
– επισκευή µόνο µε ρητινενέσεις σε ποσοστό 2% (1 κατασκευή).
Από τη συσχέτιση του τεκµαρτού κόστους/m2 µε τις επί µέρους δοµικές παραµέτρους (δοµικός
τύπος, ύψος κατασκευής, αντισεισµικός κανονισµός) και χρήση, ανά είδος βλαβών, στο δείγµα
των 140 κατασκευών, προέκυψε ότι:
– Το µέσο κόστος σε σύνολο 117 κατασκευών, µε βλάβες γενικού χαρακτήρα, είναι 113 ευρώ/m2,
ενώ το αντίστοιχο κόστος 23 κατασκευών µε βλάβες τοπικού χαρακτήρα είναι 55 ευρώ/m2 (Πίν.
4, Σχ. 6). Επιπρόσθετα τα κτίρια µε βλάβες γενικού χαρακτήρα και µεικτό φέροντα οργανισµό
(υποστυλώµατα και τοιχώµατα), έχουν µικρότερο κόστος συγκρινόµενα µε αυτά µε αµιγώς
πλαισιακό φορέα, είτε σχεδιάσθηκαν µε τον αντισεισµικό κανονισµό του 1959 (102 ευρώ/m2
στα µεικτά δοµικά συστήµατα έναντι 129 ευρώ/m2 στα πλαισιακά) είτε µε τις πρόσθετες
διατάξεις του 1984 (94 ευρώ/m2 στα µεικτά δοµικά συστήµατα έναντι 104 ευρώ/m2 στα
πλαισιακά). Οι βελτιώσεις του αντισεισµικού κανονισµού στα κτίρια της περιόδου 1986-1995,
εµφανίζεται ότι µείωσαν το κόστος αποκατάστασης κατά 19% (87/107 ευρώ/m2). Τα κτίρια που
κατασκευάσθηκαν πριν το 1959 και µετά το 1995 δεν αξιολογούνται (πολύ µικρά δείγµατα).
– Σε κτίρια που εµφάνισαν βλάβες γενικού χαρακτήρα το µεγαλύτερο τεκµαρτό κόστος
αποκατάστασης (123.25 ευρώ/m2) αφορούσε κτίρια χαµηλού ύψους (1-2 όροφοι) ως προς τα
κτίρια µέσου ύψους µε 3-5 ορόφους (88.43 ευρώ/m2). Αντίστοιχα σε κτίρια µε βλάβες τοπικού
χαρακτήρα το τεκµαρτό κόστος επισκευής ήταν 60.66 ευρώ/m2 ενώ στα κτίρια χαµηλού ύψους
33.14 ευρώ/m2 (Πίν. 5, Σχ. 7).
– Το κόστος επισκευών / ενισχύσεων συναρτήσει της χρήσης και του είδους των βλαβών φαίνεται
στο Σχήµα 8.
– Οι συγκρίσεις του επί µέρους κόστους (Σχ. 9) σε δείγµα 63 κατασκευών µε βλάβες γενικού
χαρακτήρα, εµφανίζουν αύξηση του κόστους επισκευής/ενίσχυσης φέροντα οργανισµού (57.16
ευρώ/m2) σε σύγκριση µε το κόστος τοίχων πλήρωσης και άλλων οικοδοµικών εργασιών (32.11
ευρώ/m2) κατά 78%. Σε µικρό δείγµα 4 κατασκευών µε βλάβες τοπικού χαρακτήρα το κόστος
επισκευής του φέροντα οργανισµού (20.31 ευρώ/m2) είναι µικρότερο από το κόστος των τοίχων
πλήρωσης (26.32 ευρώ/m2) σε ποσοστό 23%. Στο κόστος των τοίχων πλήρωσης και άλλων
οικοδοµικών εργασιών (εργασίες κατηγορίας Ι), η αύξηση της έκτασης και της επικινδυνότητας
των βλαβών από τοπικού χαρακτήρα σε γενικού χαρακτήρα, αυξάνει το κόστος σε ποσοστό
22% (32.11/26.32), ενώ στο κόστος των εργασιών φέροντα οργανισµού (εργασίες κατηγορίας
ΙΙ+ΙΙΙ) η αντίστοιχη αύξηση είναι 181% (57.16/20.31).
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρουσιάσθηκαν στοιχεία από τη συσχέτιση µεταξύ της τρωτότητας και του κόστους
αποκατάστασης σε 140 κατασκευές της πλειόσειστης περιοχής από ωπλισµένο σκυρόδεµα µε
βλάβες από το σεισµό των Αθηνών της 7ης -9-1999. Από τη διερεύνηση των βλαβών προκύπτει ότι:
- Οι υπόψη κατασκευές εµφάνισαν βλάβες γενικού χαρακτήρα σε ποσοστό 83.6% (117
κατασκευές) και τοπικού χαρακτήρα σε ποσοστό 16.4% (23 κατασκευές).
- H διάκριση των βλαβών στα δοµικά στοιχεία έδειξε ποσοστά εµφάνισης στα υποστυλώµατα
87%, σε κόµβους 56%, σε κλίµακες 49%, σε δοκούς 29%, σε τοιχεία 20% και σε πλάκες 14%.
- Στα κρίσιµα αίτια βλαβών περιλαµβάνονται κυρίως η κακή ποιότητα υλικών, οι κακοτεχνίες, η
κακή συντήρηση σε ποσοστό 50%, η ανεπάρκεια οπλισµών ή και διατοµών (50%), η ένταση
του σεισµικού φαινοµένου (48%), τα προβλήµατα υπερκαταπόνησης (43%), το εύκαµπτο
δοµικό σύστηµα ανωδοµής (28%), τα προβλήµατα µελέτης ή εφαρµογής της (23%) και το
εύκαµπτο δοµικό σύστηµα θεµελίωσης (16%).
- Οι µέθοδοι επισκευής / ενίσχυσης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι µανδύες έγχυτου ή
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος (σε ποσοστό 95%), προσθήκη νέων στοιχείων (τοιχείων,
συνδετήριων δοκών θεµελίωσης, στύλων, τοίχων πλήρωσης σε ανοικτά ισόγεια) σε ποσοστό
42%, χρήση σύνθετων υλικών / ινοπλισµένων πολυµερών (9%), µεταλλικά ελάσµατα (8%),
επισκευή µε ρητινενέσεις (2%) ή συνδυασµός των παραπάνω.
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- Το µέσο κόστος επεµβάσεων, στα 140 κτίρια ωπλισµένου σκυροδέµατος µε µέτριες βλάβες,
κυµάνθηκε στα 103 ευρώ/m2. Το κόστος επισκευής / ενίσχυσης στα κτίρια που εµφάνισαν
βλάβες γενικού χαρακτήρα παρουσιάσθηκε αυξηµένο κατά 105% σε σύγκριση µε τα κτίρια µε
βλάβες τοπικού χαρακτήρα (113/55).
- Τα κτίρια µε βλάβες γενικού χαρακτήρα και µεικτό φέροντα οργανισµό (υποστυλώµατα και
τοιχώµατα), είχαν µικρότερο κόστος επισκευών/ενισχύσεων από τα αµιγώς πλαισιακά, είτε
σχεδιάσθηκαν µε τον αντισεισµικό κανονισµό του 1959 (102 ευρώ/m2 στα µεικτά δοµικά
συστήµατα έναντι 129 ευρώ/m2 στα πλαισιακά) είτε µε τις πρόσθετες διατάξεις του 1984 (94
ευρώ/m2 στα µεικτά δοµικά συστήµατα έναντι 104 ευρώ/m2 στα πλαισιακά).
- Οι συγκρίσεις των επί µέρους δαπανών επισκευής / ενίσχυσης φέροντα οργανισµού (57
ευρώ/m2) και τοίχων πλήρωσης ή άλλων οικοδοµικών εργασιών (32 ευρώ/m2) σε 63
κατασκευές µε βλάβες γενικού χαρακτήρα εµφάνισαν αυξηµένο κόστος κατά 78%.
Ευχαριστίες οφείλονται στον ΤΑΣ Άνω Λιοσίων για τη διάθεση των απαραίτητων στοιχείων στο
Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ∆ΠΘ, στα πλαίσια
σχετικής διπλωµατικής εργασίας (Νικολέτου & Στεφανίδου 2004).
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Πίνακας 1. Βασικά δοµικά χαρακτηριστικά, σε κατασκευές ωπλισµένου σκυροδέµατος, µε µέτριες βλάβες
(περιοχή Λιοσίων).
Αριθµός Ορόφων
Έτος κατασκευής
Πλήθος Ισόγειο Ισογ.+1 Ισογ.+2 Ισογ.+3 Ισογ.+ <1959 60-85 86-95 >1995
Επίπεδο βλάβης
Βλάβες γενικού χαρ.
117
5
76
28
7
1
5
82
27
3
23
1
17
3
1
1
0
18
5
0
Βλάβες τοπικού χαρ.
Σύνολο
140
6
93
31
8
2
5
100
32
3
Πίνακας 1 (συνέχεια)
Γεωµετρική µη
Πιθανή
Εσωτερική µη
Χρήση
Μέγεθος*
Σύνολο
κανονικότητα
κανονικότητα, αλληλεπίδραση
Στρέψη
κτιρίων
Κρούση µε
Κοντά
Άλλη
Καθ'
Κατοικία
µ Μµ Μ Οριζόντια
γειτονικά
υποστ./πυλωτή
χρήση
ύψος
140
63
95
73
87
53
16 68 56
13
64
Πίνακας 1 (συνέχεια)
∆οµικός τύπος
Πλήθος κατασκευών

ΩΣ1**
54

ΩΣ2, ΩΣ3
51

ΩΣ4
16

ΩΣ5
16

ΩΣ6, ΩΣ7
3

ΩΣ
140

*Μέγεθος: Κτίρια ενός ή δύο ορόφων και έως 150 m2 συνολικά θεωρήθηκαν µικρού µεγέθους (µ).
Κτίρια έως τριών ορόφων ή /και έως 300 m2 συνολικά θεωρήθηκαν µεσαίου µεγέθους (µΜ).
Κτίρια µε περισσότερους των τριών ορόφων ή /και µεγαλύτερα των 300 m2 συνολικά θεωρήθηκαν
µεγάλου µεγέθους (Μ).
ΩΣ1: Κτίριο µε πλαισιακό φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα, έτος κατασκευής 1960 - 1985.
** Στο δοµικό τύπο ΩΣ1 έχουν ενταχθεί 5 κατασκευές µε έτος κατασκευής έως το 1959.
ΩΣ2: Κτίριο µε µικτό φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα, έτος κατασκευής 1960 - 1985.
ΩΣ3: Κτίριο µε µικτό φέροντα οργανισµό και επαρκή τοιχώµατα από ωπλισµένο σκυρόδεµα - έτος
κατασκευής 1960 - 1985.
ΩΣ4: Κτίριο µε πλαισιακό φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα, έτος κατασκευής 1986 - 1995.
ΩΣ5: Κτίριο µε µικτό φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα, έτος κατασκευής 1986 - 1995.
ΩΣ6: Κτίριο µε πλαισιακό φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα, έτος κατασκευής µετά το 1995.
ΩΣ7: Κτίριο µε µικτό φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα, έτος κατασκευής µετά το 1995.
Πίνακας 2. ∆οµικά στοιχεία µε βλάβες.
∆οµικά στοιχεία
Πλήθος
Βλάβες ΓΧ Βλάβες ΤΧ
117
23
100%

Πλάκες
20

∆οκοί
41

16

38

4

3

Στύλοι
122
109

Τοιχεία Τοίχοι πλήρωσης Κόµβοι Κλίµακες
28
134
78
68

13 27

1

111

23

72

6

59

9

96%

87%

90%
80%
70%

56%

60%

49%

50%

29%

40%
30%

20%

14%

20%
10%
0%
Π Λ ΑΚ ΕΣ

∆ΟΚΟΙ

ΥΠ Ο Σ ΤΥΛ Ω Μ ΑΤΑ

ΤΟ ΙΧ ΕΙΑ

ΤΟ ΙΧ Ο Π Ο ΙΙΕΣ

Κ Ο Μ ΒΟ Ι

Κ Λ ΙΜ ΑΚ ΕΣ

Σχήµα 1. ∆οµικά στοιχεία µε βλάβες.
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100%
90%

Βλάβες υποσ τυλω µ άτω ν σ ε 92 κατασ κευές

80%
70%

51%

60%
50%

43%

34%

30%

40%
30%

29%

12%

20%

7%

10%
0%
οριζόντιες
καµπ τικές ρωγµ.

∆ ιαγώνιες
διατµητικές
ρωγµές

Χιαστί ρωγµές Τριχοειδείς ρωγµές Βλάβ ες οπ λισµού Α π οκλιση απ ό την Α π οδιοργάνωση
(κυρίως λυγισµός) κατακόρυφ ο
σκυροδ.

Σχήµα 2. Είδος και βαθµός βλάβης σε υποστυλώµατα.
Βλάβες τοίχων πλήρωσης σε 124 κατασκευές

100%
80%
60%
40%
20%
0%

37%

37%

35%

31%

40%

Καµπτικές ρωγµές

31%

20%

11%

9%
∆ιαγώνιες
διατµητικές

Χιαστί ρωγµές Αποκόλληση από Τριχοειδείς ρωγµές Βαριές
Φ.Ο.
ρηγµατώσεις

Αποδιοργάνωση Απόκλιση από τηνΤµηµατικές/ολικές
µάζας
κατακόρυφο
καταρρεύσεις

Σχήµα 3. Είδος και βαθµός βλάβης σε τοίχους πλήρωσης.
Πίνακας 3. Κρίσιµα αίτια βλαβών σε 94 κατασκευές (οι 84 µε βλάβες γενικού χαρακτήρα)
Ανεπάρκεια
Κακή ποιότητα υλικών Προβλήµατα Εύκαµπτο δοµικό Εύκαµπτο
Ένταση
οπλισµών / διατοµών / κακοτεχνίες / κακή
µελέτης ή σύστηµα
δοµικό σύστηµα σεισµικού Προβλήµατα
δοµικών στοιχείων συντήρηση
εφαρµογής της ανωδοµής
θεµελίωσης
φαινοµένου µορφολογίας
47
52
22
26
15
45
40
100%
90%
80%
70%

50%

55%
48%

60%

43%

50%
40%

23%

28%
16%

30%
20%
10%
0%

Προβλήµατα
Κακή ποιότητα
Εύκαµπτο δοµικό Εύκαµπτο δοµικό Έ νταση σεισµικού Προβλήµατα
Ανεπάρκεια
µελέτης ή
φ αινοµένου
µορφ ολογίας
υλικών /
σύστηµα ανωδοµής
σ ύστηµα
οπλισµών /
(υπερκαταπόνηση)
θεµ ελίωσης
διατοµών δοµικών κακοτεχνίες / κακή εφ αρµογής της
συντήρηση
(έλλειψ η
στοιχείων
συνδετήριων
δοκώνθεµελίωσ ης)

Σχήµα 4. Κρίσιµα αίτια βλαβών σε 94 κατασκευές.
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Σ ύνο λ ο κατασκευώ ν: 65 (Βλ άβ ες Γ .Χ. 56, Βλ άβ ες Τ.Χ. 9)
95%
100%
90%
80%
70%
60%

42%

50%
40%
30%

9%

20%

8%

2%

10%
0%
Μ ανδύ ες
Π ρο σθή κ η νέω ν Χ ρή ση σύ νθετ ω νΧ ρή ση ελα σµάτ ω ν Μ ό νο ρητ ίνες
έγχυ τ ο υ /εκ τ ο ξ. στ ο ιχείω ν*
υ λικ ώ ν
σκ υ ρο δέµατ ο ς
(υ αλο ϋ φάσµα τ α
ανθρα κ ο ϋ φά σµατ α )

*: Τοιχείων, συνδετήριων δοκών θεµελίωσης, υποστυλωµάτων, τοίχων πλήρωσης σε ανοικτά ισόγεια.
Σχήµα 5. Μέθοδοι επισκευής – ενίσχυσης.

Πίνακας 4. Μέσο κόστος/m2 και διακύµανση κόστους συναρτήσει του δοµικού τύπου και του είδους των
βλαβών.
Βλάβες γενικού
Βλάβες τοπικού
Βλάβες γενικού χαρακτήρα
χαρακτήρα
χαρακτήρα
∆ιακύµανση κόστους
Eίδος δοµικού τύπου
Πλήθος Μεγαλύτερη Μικρότερη Τυπική
Κόστος Πλήθος
Κόστος
κατ.
τιµή
τιµή
απόκλιση
ευρώ/m2
κατ.
ευρώ/m2
Μέσο κόστος
112.54
117
54.68
23
ΩΣ1
128.89
44
67.55
10
421.45
35.34
69.12
ΩΣ2 / ΩΣ3
102.36
43
57.41
8
210.26
13.84
48.00
ΩΣ4
103.63
13
24.52
3*
174.50
61.31
32.92
ΩΣ5
93.86
14
24.66
2*
186.34
22.22
51.60
ΩΣ6 / ΩΣ7
144.16
3*
0
250.15
35.78
107.20
* : Το δείγµα είναι πολύ µικρό.
Βλ άβ ες γενικο ύ χαρακτήρα

κ ό στο ς/m

2

200
150
100

113

104

102

68

55

144

144

129

150

94

103

103

107

87

100

57
25

25

50
0

200

Βλ άβ ες το π ικο ύ χαρακτήρα

50

0
0

Μ έσο

ΩΣ1

Ω Σ 2/3

ΩΣ4

ΩΣ5

Ω Σ 6/7

Μ έσ ο
κόσ τος

Έω ς το
1959

1960-1985 1986-1995

Μ ετά το
1995

Σχήµα 6. Κόστος επισκευών - ενισχύσεων/m2, συναρτήσει του δοµικού τύπου και του είδους των βλαβών ή
της περιόδου κατασκευής.
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Πίνακας 5. Κόστος/m2 συναρτήσει του αριθµού
των ορόφων και του είδους των
βλαβών.

κόστος/m

2

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Βλάβες γενικού
χαρακτήρα
Βλάβες τοπικού
χαρακτήρα

123

113

Βλάβες γενικού
Βλάβες τοπικού
χαρακτήρα
χαρακτήρα
Κόστος Πλήθος Κόστος Πλήθος
κατ.
ευρώ/m2 κατ.
ευρώ/m2

88

1-2
όροφοι
3-5
όροφοι

61

55

33

Μ έσ ο κόσ τος

1-2 όροφοι

123.25

81

60.66

18

88.43

36

33.14

5

3-5 όροφοι

Σχήµα 7. Κόστος επισκευών – ενισχύσεων/m2, συναρτήσει του αριθµού των ορόφων και του είδους των
βλαβών.

200

Βλ άβ ες γενικο ύ χαρακτήρα

180
160
2

κ ό στο ς/m

Βλ άβ ες το π ικο ύ χαρακτήρα

118

113

140

104

120
100

59

55

80

* Άλλη χρήση: Κατοικία και
καταστήµατα ή
βιοτεχνία ή
νηπιαγωγείο ή
φροντιστήριο.

33

60
40
20
0

Μ έσο κόστος

Κ ατοικία

Ά λλη χρήση*

Σχήµα 8. Κόστος επισκευών – ενισχύσεων/m2 συναρτήσει της χρήσης και του είδους των βλαβών.

200.0 €
180.0
160.0
140.0
120.0

€
€
€
€

100.0
80.0
60.0
40.0

€
€
€
€

20.0 €
-€

Σ υνο λ ικό κό στο ς /τ.µ.

100.44

103.42

54.96

57.16

Kό στο ς φ έρο ντα ο ργανισµο ύ/τ.µ.
Kό στο ς το ίχω ν π λ ήρω σης κ.α./τ.µ.

53.58
20.31

31.76

Β λάβ ες γενικού/τοπ ικού
χαρακτήρα

32.11

26.32

B λάβ ες γενικού χαρακτήρα B λάβ ες τοπ ικού χαρακτήρα

Σχήµα 9. Συσχέτιση συνολικού κόστους/m2, κόστους φέροντα οργανισµού (εργασίες κατηγορίας ΙΙ+ΙΙΙ)/m2,
κόστους τοίχων πλήρωσης και άλλων οικοδοµικών εργασιών (εργασίες κατηγ. Ι)/m2 συναρτήσει
του είδους των βλαβών, σε 67 κατασκευές.
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