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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑΣ

2749/9-11-2006

..ως ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ...
…εάν υφίσταται ανάγκη επανελέγχου του ως
άνω κτιρίου και µε βάση ποιους κανονισµούς.
Επίσης ερωτάται σε ποια κατηγορία
σπουδαιότητας εντάσεται το ως άνω κτίριο.

… Α. Η κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου είναι Σ2 (γ=1) και Β.
∆εν υφίσταται ανάγκη επανελέγχου.
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2749/12-11-2007

817/12-7-2004

1123/10-8-2005

Κατάταξη των ανεµογεννητριών σε κατηγορία
σπουδαιότητας βάσει του πίνακα 2.3 του ΕΑΚ
2000.
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1123/18-4-2007

489/5-4-2005

Κατάταξη των ανεµογεννητριών σε κατηγορία
σπουδαιότητας του ΕΑΚ 2000.
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489/6-10-2005

707/18-5-2005

…για την λειτουργία του νοσοκοµείου ως ενιαίου
οργανισµού είναι απαραίτητο να συνυπάρχει και
το κτίριο της διοίκησης του νοσοκοµείου….
Εποµένως εντάσσεται κάθε τµήµα αυτού στην
κατηγορία σπουδαιότητας Σ4.
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707/6-10-2005

27/10-1-2005

… ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: ∆ηµαρχείο - Χώρος
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
Παρακαλούµε να µας γνωρίσετε την ελάχιστη
κατηγορία συντελεστή σπουδαιότητας γ.1
(Σ1,Σ2,Σ3,Σ4) σύµφωνα µε τον πίνακα 2.3 του
ΝΕΑΚ που είναι αποδεκτή.
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27/11-3-2005

787/9-4-2002

Καθορισµός συντελεστή σπουδαιότητας της
κατασκευής δεξαµενών προπυλενίου της " Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ"…
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787/17-6-2003

476/5-3-2003

Κατάταξη "παιδότοπου" κ.λ.π. σε Σ2 ή Σ3 από
πλευράς σπουδαιότητας
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476/21-5-2003

12. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑΣ

…Μία υφιστάµενη κατασκευή που είχε µελετηθεί µε παλαιότερους
κανονισµούς (προ της εφαρµογής του ΝΕΚΩΣ) µπορεί να ελέγχθει
σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 5172/Α/Ζ5Β/99 απόφαση της ΥΑΣ,
ανεξάρτητα αν περιλαµβάνεται στις περιπτώσεις κτιρίων που
έχουν υποστεί βλάβες από τον σεισµό της 7-9-99.
…Ο ΟΑΣΠ έχει ήδη γνωµοδοτήσει µε τον υπ΄αρ. Πρωτ. 489/6-102005 έγγραφο του κατατάσσοντας τις ανεµογεννήτριες στην
κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 που θα πρέπει να θεωρείται ως
ελάχιστη απαίτηση.
…Οι ανεµογεννήτριες µπορούν να ενταχθούν στη κατηγορία
σπουδαιότητας Σ2
… Η επιτροπή συµφωνεί µε την άποψη της ∆ΟΚΚ.

…Η εκτελεστική Επιτροπή συµφωνεί µε την τελευταία παράγραφο
του εγγράφου της ∆ΟΚΚ. Επισηµαίνει δε ότι αν προβλέπεται να
στεγάζονται στο κτίριο του ∆ηµαρχείου εκείνες οι δηµόσιες
επιτελικές υπηρεσίες που έχουν ρόλο και αρµοδιότητα για την
άµεση µετασεισµική περίοδο ( οι οποίες συνήθως στεγάζονται στο
κτίριο της Νοµαρχίας), τότε το κτίριο µπορεί να θεωρηθεί ότι
εντάσσεται στην κατηγορία Σ4>
…Η επιτροπή κρίνει ότι η δεξαµενή δεν αποτελεί έργο υψηλού
κινδύνου, ούτε προσάρτηµα. Όσον αφορά το συντελεστή
σπουδαιότητας, θεωρεί ότι η περίπτωση της δεν εµπίπτει ακριβώς
στις κατηγορίες του Πιν. 2.8 του ΕΑΚ 2000. Κρίνει όµως ότι
αρµόζει γι΄αυτήν συντλεστής σπουδαιότητας πλησιέστερα στο 1.3
παρά στο 1.15. Η τιµή αυτή είναι και πιο σύµφωνη µε τις διατάξεις
του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 4, οι οποίες σηµειωτέον, στο θέµα αυτό
θα αφήνουν στις χώρες µέλη την επιλογή του συντελεστή
σπουδαιότητας, καθ΄ ότι πρόκειται για θέµα ασφαλείας.
… Κατά την άποψη της Επιτροπής το κτίριο ανήκει στην κατηγορία
Σ2.
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