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ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ
1648/12-11-2007

…τι ακριβώς εννοούµε µε τη διατύπωση
"σεισµικός αρµός πλήρους διαχωρισµού";
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1698/24-1-2008

1648/12-11-2007

…ο σεισµικός αρµός είναι αναγκαίος στους
υπόγειους ορόφους κτιρίων τα οποία βρίσκονται
σε επαφή…
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1698/24-1-2008

…ο όρος σεισµικός αρµός πλήρους διαχωρισµού εννοεί να
αποδεικνύεται ότι κατά τον σεισµό σχεδιασµού οι µετατοπίσεις των
δύο γειτονικών κτιρίων να είναι τέτοιες ώστε τα φέροντα στοιχεία
των κτιρίων να µην έρχονται σε επαφή.
… ο σεισµικός αρµός δεν αναγκαίος στους υπόγειους ορόφους
κτίριων…

1648/12-11-2007

…είναι τεχνικά εφικτή η δηµιουργία σεισµικού
αρµού εκ των υστέρων;
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1698/24-1-2008
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728/18-4-2007
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1160/11-3-2005
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1160/11-3-2005

728/7-4-2006
1160/6-8-2004

1160/6-8-2004

…σε περίπτωση που συνείστατε να υπάρχει
αρµός αυτό υποχρεώνεται από νόµο; Αν ναι
ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο;
… ο σεισµικός αρµός πρέπει να είναι µεταξύ των
στοιχείων φέροντα οργανισµού…
… επιτρέπεται σε µέρος ή και στο σύνολο του
αρµού να παρεµβάλλεται κενό ή είναι δυνατόν
να παρεµβάλλεται και υλικό µειωµένης αντοχής,
για παράδειγµα επίχρισµα;

1160/6-8-2004

… πότε υπάρχει αντισοσταθµία µεταξύ των
πλακών;…

1160/6-8-2004

… αν ο εν λόγω αρµός αφορα τα ανωτέρω
επικίνδυνα υποστυλώµατα ή όλη την "εν επαφή"
επιφάνεια των γειτονικών οικοδοµών;…

1160/6-8-2004

…αν ο εν λόγω αρµός (των 4,8,10 cm, ανάλογα
µε τον αριθµό των ορόφων), είναι υποχρεωτικός
µεταξύ των οικοδοµών ή είναι δυνατόν να είναι
µικρότερος και ίσος µε την αριθµητική σχέση
που αναφέρεται στο προηγούµενο εδαφιο [3],…,
στην περίπτωση που γίνει αρκιβής υπολογισµός
κατά την εκπόνηση της στατικής µελέτης του
υπό µελέτη κτιρίου;

7. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ
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1160/11-3-2005

1160/11-3-2005

1160/11-3-2005

7

3

7

3

…η δηµιουργία σεισµικού αρµού εκ των υστέρων αποτελεί
αντικείµενο ειδικής µελέτης από αρµόδιο κατά τον νόµο µηχανικό.
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…το ερώτηµα
Πολεοδοµία…
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θα

πρέπει

να

απευθυνθεί

στην

αρµόδια

…Α.1. Ο αρµός της παρ. 4.1.7.2 του ΕΑΚ πρέπει να είναι µεταξύ
στοιχείων των φέροντα οργανισµού.
…Α.2. Ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις του Κτιριοδοµικού
Κανονισµού ή εγκυκλίων , κ.α. της ∆ΟΚΚ

…Β1&2 : Η παρ. 4.1.7.2 (2) αναφέρεται στην αποφυγή εµβολισµού
υποστυλωµάτων από τις πλάκες. Αν η καθ΄ ύψος στάθµη της
πλάκας µιας οικοδοµής εµπίπτει, στο σύνολο του πάχους της
πλάκας εντος του ύψους της δοκού της παρακείµενης οικοδοµής
στη θέση του αρµού, τότε δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος
εµβολισµού των υποστυλωµάτων (περίπτωση ισοσταθµίας).
…Γ. Ο αρµός αφορά τις θέσεις των "επικινδύνων
υποστυλωµάτων", και όχι την παράπλευρη επιφάνεια των
παρακείµενων κτιρίων.
…∆. Οι τιµές που δίνει η παρ. (4) δίνονται για απλοποίηση όταν
δεν γίνεται ακριβότερος υπολογισµός στην περίπτωση που δεν
υπάρχει πιθανότητα εµβολισµού. Τόσο σ΄αυτήν την τελευταία
περίπτωση - όπως και σ΄αυτήν όπου υπάρχει πιθανότητα
εµβολισµού - το πλάτος του αρµού µπορεί να υπολογίζεται µε τον
ακριβέστερο τρόπο που δίνει η παρ. 4.1.7.2[3]
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