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∆ΙΟΡΘΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΑΚ & ΕΚΩΣ

Αντικατάσταση του τµήµατος των σχολίων της
παρ. 18.4.9.1 του ΕΚΩΣ 2000.
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397/17-3-2005

…αποφάσισε να αντικατασταθεί σε τµήµα των σχολίων της παρ.
18.4.9.1 του ΕΚΩΣ 2000, ∆17α/32/10/ΦΝ429 απόφαση
Υφυπουργού για συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του
ΕΚΩΣ2000 (ΦΕΚ447/5-3-2004), το κείµενο:
"όταν τα κοντά υποστυλώµατα δηµιουργούνται από την
παρεµβολή δύσκαµπτων πετασµάτων πλήρωσης, είτε από
σκυρόδεµα, είτε από τοιχοποιϊα στα φατνώµατα µεταξύ των
δοκών". µε το εξής:
"όταν κατ΄επέκταση της δοκού κατακορύφως υπάρχει µη-φέρον
δύσκαµπτο διάζωµα µονολιθικά συνδεδεµένο µε την δοκό και τα
υποστυλώµατα, το οποίο στην πραγµατικότητα επαυξάνει την
καµπτική αντοχή της δοκού".

∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τα πρόσθετα σχόλια
για τοιχώµατα που δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ
781/19-6-2003…
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432/1-3-2004

…ΦΕΚ 781/19-6-2003…

∆ιόρθωση παροραµάτων του Ελληνικού
Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος
ΕΚΩΣ2000.

Παράταση υποχρεωτικής
διατάξεων ΕΑΚ 2000

εφαρµογής

9

1542/31-7-2003

20

10

1512/28-7-2003
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1543/31-7-2003

νέων

Τροποποίηση
διατάξεων
του
Ελληνικού
Αντισεισµικού Κανονισµού ΕΑΚ2000 λόγω
αναθεώρησης
του
Χάρτη
Σεισµικής
Επικινδυνότητας.
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Η "Μόνιµη Επιστηµονική Επιτροπή του ΟΑΣΠ… προέβη στην
διόρθωση παροραµάτων στον ΕΚΩΣ2000.
1η
. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 18.4.4.1, αντί
παρ. 17.9.3 γράφεται 17.9.4
2η. Στην
παράγραφο 18.4.4.2 β) (ii) 1) και στο σηµείο που γίνεται αναφορά
στην ελάχιστη απόσταση bi µεταξύ δύο διαδοχικών <<κορυφών>>
ή <<κόµβων>>, αντί όχι µεγαλύτερη απο 250mm γράφεται όχι
µεγαλύτερη απο 200mm.
3η. Στην
παράγραφο 18.4.8 β) αντί Ο ελάχιστος συνολικός διαµήκης
οπλισµός είναι το 0.02 γράφεται Ο ελάχιστος συνολικός διαµήκης
οπλισµός είναι το 0.01.
Η ισχύς της απόφασης αυτής για µεν την 1η Τροποποίηση, τη 2η
τροποποίηση και την 3η Συµπλήρωση αρχίζει από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για δε την 4η Συµπλήρωση
αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2004.
Προτείνεται η έκδοση από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆17 σχετικής
Υπουργικής Απόφασης, µε την οποία θα τίθεται σε εφαρµογή ο
νέος χάρτης και οι αντίστοιχες τροποποιηµένες διατάξεις, από 0101-2004.
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