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4ο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) 

 
Στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων στο Άρθρο 6 “Ισχύοντες διατάξεις – Κανονισμοί – 
Προδιαγραφές“ αναφέρεται ότι : 

1) η Στατική Μελέτη του κτιριακού συγκροτήματος θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΚΩΣ 
και η αντισεισμική μελέτη σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΑΚ.  

Ερώτηση: εφ΄όσον με το ΦΕΚ 1457/5-6-2014 εγκρίθηκε η χρήση Ευροκωδικων αντί των 
αντίστοιχων ανωτέρω Ελληνικών κανονισμών ο Ανάδοχος Μελετητής δεν θα μπορούσε να 
κάνει χρήση αυτών? 

2) Επίσης στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό των φορτίσεων θα 
χρησιμοποιηθεί ο Ελληνικός κανονισμός φορτίσεων σε συνδυασμό με το DIN 1055 Bl 1 καθώς 
και ο Ευροκώδικας EC1. 

Ερώτηση: εφ΄όσον κατά τα ανωτέρω έχουν εγκριθεί οι Ευροκώδικες δεν θα μπορούσε ο 
Ανάδοχος Μελετητής να χρησιμοποιήσει μόνο το EC1? Και εάν όχι με τι σειρά ισχύος είναι 
αποδεκτοί ο Ελληνικός κανονισμός φορτίσεων , το DIN 1055 Bl 1 και ο EC1? 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκ παραδρομής στο άρθρο 6 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων αναφέρονται μόνο οι παλαιοί 
πλέον Ελληνικοί κανονισμοί του 2000. Ισχύουν οι Ευρωκώδικες (EC) 2 και 8 για κατασκευές 
από σκυρόδεμα και για τον αντισεισμικό κανονισμό, αντίστοιχα. Επίσης, αναφέρεται ορθά ο 
Ευρωκώδικας 1 και εκ παραδρομής ο παλαιός Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων του 1945 με 
τα DIN. Προς αποφυγή σύγχυσης ισχύουν οι Ευρωκώδικες. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚH ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣH 

Για το οικόπεδο της Παν/λης δεν υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο και τα Ο.Τ αναγράφονται ως 
μια εσωτερική χωροθετική διάταξη του Πανεπιστημίου. Όσον αφορά στο αντικείμενο της 
Τοπογραφικής μελέτης ο Ανάδοχος μελετητής θα λάβει σε ηλεκτρονική (επεξεργάσιμη) 
μορφή το Τοπογραφικό της συνολικής έκτασης (2.985,00 στρεμμάτων) που έχει ήδη 
επισυναφθεί στο 2ο  Τεύχος Διευκρινίσεων και επί του οποίου μπορεί να εφαρμοστεί η 
Επικαιροποίηση. 

Ο 

Συντάξας 

 

 

Τριαντάφυλλος Γλένης 

Πολ/κός Μηχ/κος 

Ο Αν. Προϊστάμενος 

του Τμ. Μελετών 

 

 

Τριαντάφυλλος Γλένης 

Πολ/κός Μηχ/κος 

Η Αν. Προϊσταμένη 

Της ΔΤΕ του ΔΠΘ 

 

 

Ελένη Βατσιτσή 

Πολ/κός Μηχ/κος 
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