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859/10-5-2007
…ο έλεγχος της στατικής µελέτης που γίνεται 
στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία 
περιορίζεται στα εξής:…

19 1 859/24-1-2008
…Από τα υποβληθέντα έγγραφα δεν διακρίνονται ερωτήµατα 
σχετικά µε τον Αντισεισµικό Κανονισµό… 19 2

1489/14-10-2008

…Σας υποβάλλω συνηµµένα τµήµατα 3ων 
Στατικών µου Μελετών, …                                
…Θα ήθελα να εξετάσετε τα επίµαχα σηµεία, 
στα οποία αναφέροµαι, και να αποφανθείτε, για 
το Νόµιµο ή µη Νόµιµο, των απαιτήσεων της 
∆ηµοτικής Αρχής στην Εφαρµογής των 
Κανονισµών ΕΑΚ2000 & ΕΚΩΣ2000...

19 4 1489/15-5-2007

…"Σας γνωστοποιούµε επί του αιτήµατος σας ότι η Μόνιµη

Επιστηµονική Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισµικού Κανονισµού

έχει αρµοδιότητα να απαντά µόνο σε ερωτήµατα που αφορούν την

ερµηνεία διατάξεων του Κανονισµού και σε καµία περίπτωση δεν

είναι δυνατόν νε ενεργήσει ως διαιτητής για διαφορές µεταξύ

ελεγκτών πολεοδοµίας και µελετητών....

19 3

2157/29-6-2006

…θα επιθυµούσαµε µια συνάντηση µαζί σας, 
ώστε να µας δοθεί η δυνατοτητα να 
παρουσιάσουµε αναλυτικότερα τον 
προτεινόµενο σχεδιασµό του "αντισεισµικού" 
ανελκυστήρα KLEEMANN…

19 75 2157/18-4-2007

…"Το σχετικό έγγραφο περιελάµβανε ενηµέρωση χωρίς

συγκεκριµένο ερώτηµα"
19 74

1520/19-10-2005

…Προτείνουµε για µείωση των εκκεντροτήτων 
και βελτίωση της αντισεισµικής συµπεριφοράς 
των κτιρίων, την τροποποίηση του 
Κτιριοδοµικού Κανονισµού στο αρθρο 5 
παρ.4.3.2….

19 78 1520/18-4-2007

..."Το ερώτηµα δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα της παρούσας

Επιτροπής διότια είναι θέµα του Κτιριοδοµικού Κανονισµού"
19 77

2509/8-12-2005

…ζητώ… διευκρινήσεις σε θέµατα επισκευής και 
ενίσχυσης κτιρίων τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί 
ως επικίνδυνα από στατική και δοµική άποψη , 
λόγω εντόνων και σε µεγάλη έκταση, 
διαβρώσεων των οπλισµών των Υπ/των τους, 
σε αντιστοιχία την επισκευή και ενίσχυση 
Υπ/των σεισµοπλήκτων κτιρίων σε 
σεισµόπληκτες περιοχές...

19 80 2509/6-10-2005

..."Τέθηκε ήδη το θέµα στα πλαίσια του Κανονισµού επεµβάσεων

σε κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα υπάρξει εκεί αναφορά

για πιθανή µελλοντική ρύθµιση"

19 79

690/21-4-2004  
608/1-4-2004

Φορτίο χιονιού - Παρατηρηθείσα υπέρβαση 
τιµών κανονισµού…

19 85
690/6-10-2005 608/6-

10-2005
..."Το ερώτηµα είναι εκτός αρµοδιότητας επιτροπής καθότι δεν

αφορά αντισεισµικό σχεδιασµό"
19 84

1651/14-8-2002

…στατικές µελέτες αποκατάστασης παλαιών 
ερειπωµένων λιθόκτιστων κτιρίων αξιόλογου 
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα. Ερώτηµα για την 
δυνατότητα επιλογής µειωµένου σεισµικού 
συντελεστή στις περιπτώσεις αυτές ή την 
δυνατότητα αποκατάστασης στην αρχική τους 
κατάσταση χωρίς υπολογισµό της αντοχής τους 
και σύγκρισή της µε την ελάχιστη απαιτούµενη 
των σηµερινών ή παλαιότερων κανονισµών...

19 91 1651/12-6-2003

…"∆εν ανήκει στο πεδίο εφαρµογής του ΕΑΚ 2000 και εποµένως

δεν είναι αρµοδιότητα της Επιτροπής. Σας γνωρίζουµε ότι ο

αντίστοιχος Κανονισµός βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας".

19 89
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