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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το συγκεκριµένο άρθρο παρουσιάζει την προκαταρκτική στατική µελέτη του φέροντα
οργανισµού σύµµεικτης κατασκευής που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ανάπλασης της
πλατείας ∆ιοικητηρίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω κτίριο έχει διαστάσεις
52,75m µε 46,5m περίπου και είναι ορθογωνικής κάτοψης, ενώ προβλέπεται να
κατασκευαστεί σε τρία επίπεδα. Το κατώτερο από αυτά θα στεγάζει τον υπάρχοντα
αρχαιολογικό χώρο, το µεσαίο θα λειτουργεί σα χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και το
δώµα θα αποτελεί τον κύριο χώρο της πλατείας του ∆ιοικητηρίου. Εξαιτίας των ειδικών
αναγκών του έργου (περιορισµός διαστάσεων υποστυλωµάτων, ύψους δοκών και
εγκεκριµένου από την Κεντρική Αρχαιολογική Υπηρεσία καννάβου), επιλέχθηκε
διαµόρφωση του στατικού συστήµατος του φέροντος οργανισµού µε σύµµεικτα στοιχεία.
Για τις δοκούς έγινε χρήση κυψελωτών συγκολλητών διατοµών µε κυκλικές οπές στον
κορµό τους, καθώς και διατµητικών ήλων για τη σύµµεικτη λειτουργία τους µε τις
υπερκείµενες πλάκες. Οι δοκοί συνδέονται αµφιαρθρωτά στα σύµµεικτα υποστυλώµατα,
που αποτελούνται από κοιλοδοκούς γεµισµένες µε σκυρόδεµα. Παρουσιάζονται, επίσης,
στοιχεία κόστους και θέµατα πυρασφάλειας για το συγκεκριµένο κτίριο.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ολοένα αυξανόµενη ανάγκη για βελτίωση της λειτουργικότητας των κτιρίων, µέσω της
µείωσης των διαστάσεων των στοιχείων του φέροντος οργανισµού και της αύξησης των
ανοιγµάτων, αλλά και η απαίτηση ικανοποίησης ειδικών αναγκών σε µη συµβατικά έργα,

καθιστά επιβεβληµένη την περαιτέρω εξέλιξη (σε επιστηµονικό και τεχνολογικό επίπεδο)
των σύµµικτων κατασκευών. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται η µελέτη του φέροντα
οργανισµού σύµµικτου κτιρίου που προτάθηκε να κατασκευαστεί στην πλατεία
∆ιοικητηρίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Η µελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια σύµβασης
µετά από προεπιλογή από τη σύµπραξη των γραφείων ΈΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., ΑΚΤΕΡ Ε.Π.Ε., Ν.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ & Φ. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ. Εκτός από τη γενική περιγραφή του έργου, το
άρθρο εστιάζει στη διαµόρφωση του στατικού συστήµατος και στην αναλυτική
παρουσίαση των δοµικών στοιχείων του καθώς και στις αιτίες που οδήγησαν στην επιλογή
της συγκεκριµένης τεχνικής λύσης.

3. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το εν λόγω έργο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως δόµηµα κατηγορίας 5 – «Μνηµειώδης
κτιριακά δοµήµατα, γέφυρες και άλλα έργα πολιτικού µηχανικού» κατά ΕΝ-1990 [1], έχει
απαιτούµενη διάρκεια σχεδιασµού τα 100 έτη. Πιο συγκεκριµένα, ο κτιριακός όγκος
χωροθετείται στα όρια των οδών Αγ. ∆ηµητρίου, Βενιζέλου, Ολύµπου και Κυπρίων
Αγωνιστών, ακριβώς επί της τοποθεσίας υπάρχοντος αρχαιολογικού χώρου. Η µεγαλύτερη
διάστασή του (διαµήκης διεύθυνση) βρίσκεται µεταξύ των οδών Αγ. ∆ηµητρίου και
Ολύµπου, ενώ η εγκάρσια διεύθυνση οριοθετείται µεταξύ των οδών Βενιζέλου και
Κυπρίων Αγωνιστών. Το κτίριο της είναι ορθογωνικής κάτοψης διαστάσεων 52,75m µε
46,5m περίπου. Αποτελείται από τρία επίπεδα, µε το κατώτερο επίπεδο να λειτουργεί ως
στέγαστρο για τον αρχαιολογικό χώρο, το µεσαίο να έχει τη χρήση χώρου στάθµευσης
αυτοκινήτων και το ανώτερο να αποτελεί το δάπεδο της πλατείας του ∆ιοικητηρίου. Στη
Φωτογραφία 1 διακρίνεται ο υπάρχον αρχαιολογικός χώρος (φωτογραφική λήψη), καθώς
και η πρόταση για την τελική αρχιτεκτονική διαµόρφωση της πλατείας.

Φωτ. 1- Υπάρχων αρχαιολογικός χώρος (αριστερά) και πρόταση τελικής διαµόρφωσης
πλατείας ∆ιοικητηρίου (δεξιά)
Σε κατάλληλη στάθµη εντός του κατώτατου επιπέδου, προβλέπεται η κατασκευή
µεσοπατώµατος στην πλευρά της οδού Ολύµπου. Επίσης, στην ίδια στάθµη θα
δηµιουργηθεί σύστηµα αναρτώµενων διαδρόµων κυκλοφορίας από το δάπεδο του µεσαίου
επιπέδου µε κλίµακες καθόδου σε επιλεγµένες θέσεις για την επισκεψιµότητα του
αρχαιολογικού χώρου. Η είσοδος στο χώρο στάθµευσης βρίσκεται επί της οδού Κυπρίων
Αγωνιστών και αντίστοιχα η έξοδος επί της οδού Βενιζέλου. Επισηµαίνεται η δηµιουργία
κατακόρυφης εσοχής στο εν λόγω επίπεδο και σε απόσταση 7,25m από την πλευρά της

οδού Ολύµπου
Ολύµπου. Οι αξονικές διαστάσεις του χώρου της πλατείας (δώµα
δώµα της κατασκευής
κατασκευής)
είναι σχεδόν όµοιες µε αυτές του χώρου στάθµευσης
στάθµευσης, µε εξαίρεση την ύπαρξη προβόλ
προβόλων
πλάτους περίπου 3m στη διαµήκη διεύθυνση
διεύθυνση. Στο Σχήµα 1 φαίνεται προοπτική όψη του
στατικού συστήµατος (εγκάρσια
εγκάρσια διεύθυνση
διεύθυνση) του φορέα.

Σχ. 1- Όψη στατικού φορέα από την Οδό Ολύµπου (εγκάρσια
γκάρσια διεύθυνση)
διεύθυνση

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η επιλογή του στατικού συστήµατος του κτιρίου πραγµατοποιήθηκε αφού εξετάστηκε µια
πληθώρα στατικών λύσεων εξαιτίας του περιορισµού των διαστάσεων των
υποστυλωµάτων, της κρέµασης των δοκών
υποστυλωµάτων
δοκών, του εγκεκριµ
εγκεκριµένου καννάβου
νάβου και άλλων
παραµέτρων που έπρεπε
ρεπε να ληφθούν υπόψη λόγω της ιδιαιτερότητας του συγκεκριµένου
έργου. Για το φέροντα οργανισµό της κατασκευής επιλέχθηκε τελικά η χρήση σύµµικτων
σύµµ
στοιχείων. Μια απεικόνιση του στατικού προσοµοιώµατος που χρησιµοποιήθηκε για την
ανάλυση του συνολικού φορέα της κατασκευής φαίνεται στο Σχήµα 2.

Σχ. 2-Στατικό
Στατικό µοντέλο προσοµοίωσης του φέροντος οργανισµού του κτιρίου

Πιο συγκεκριµένα, για το σύµµικτο φορέα του κτιρίου έχει επιλεχθεί η πλαισιακή
λειτουργία µε την ύπαρξη κατακόρυφων συνδέσµων ακαµψίας σε κατάλληλες θέσεις στην
εγκάρσια αλλά και στη διαµήκη διεύθυνση. Σε κάθε στάθµη οι δοκοί θα αποτελούνται από
κυψελωτές συγκολλητές διατοµές µε κυκλικές οπές στον κορµό τους, οι οποίες θα
συνδέονται µέσω διατµητικών ήλων µε σύµµικτες πλάκες. Η ύπαρξη σύµµικτων πλακών
συντελεί στην ύπαρξη διαφραγµατικής λειτουργίας στο κτίριο, βελτιώνοντας περαιτέρω τη
στατική συµπεριφορά του. Όλες οι δοκοί είναι αµφιαρθρωτές. Επισηµαίνεται, ότι, για τον
πιο οικονοµικό σχεδιασµό του κτιρίου, οι διαδοκίδες τοποθετούνται στη διαµήκη
διεύθυνση. Αναφέρεται ότι θα χρησιµοποιηθούν έξι τύποι δοκών µε ύψη (µη
συµπεριλαµβανοµένου του ύψους της πλάκας) που κυµαίνονται από 440mm έως 940mm.
Επιλεγµένες διαστάσεις των διατοµών τους παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.

Σχ. 3-∆ιατοµές σύµµικτων κυψελωτών δοκών

Σχ. 4-Κάνναβος κατώτερου επιπέδου µε τις εγκεκριµένες θέσεις των υποστυλωµάτων

Τα υποστυλώµατα είναι επίσης σύµµικτα, αποτελούµενα από τετραγωνικές κοιλοδοκούς
γεµισµένες µε σκυρόδεµα. Γενικά χρησιµοποιήθηκαν κοιλοδοκοί SHS500x20 και
SHS350x20, γεµισµένες µε σκυρόδεµα C25/30. Τα υποστυλώµατα λαµβάνονται
αρθρωµένα στη βάση τους, εξασφαλίζοντας έτσι τη µεταφορά µόνο κατακόρυφων
δράσεων για να καταστεί δυνατή η θεµελίωση µε µεµονωµένους πασσάλους. Στο Σχήµα 4
παρουσιάζεται κάνναβος του κατώτερου επιπέδου στον οποίο δείχνονται οι από το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο εγκεκριµένες θέσεις των υποστυλωµάτων.
Αναφέρεται ότι στα µόνιµα φορτία συµπεριλήφθηκαν επικαλύψεις, βάρη Η/Μ
εγκαταστάσεων και φωτιστικών, βάρη γυάλινων επιστρώσεων κτλ., ενώ τα κινητά φορτία
λήφθηκαν ανάλογα µε τη χρήση του εκάστοτε επιπέδου (φορτία κυκλοφορίας κοινού,
φορτία κυκλοφορίας οχηµάτων στο χώρο στάθµευσης κτλ). Όλα τα παραπάνω φορτία
λήφθηκαν κατά EN 1991-1-1 [2]. Ο σχεδιασµός των σύµµικτων στοιχείων έγινε µε βάση
τον EN 1994-1-1 [3]. Συµπληρωµατικές διατάξεις σχετικά µε τα µεταλλικά στοιχεία
λήφθηκαν από τον EN 1993-1-1 [4]. Ο αντισεισµικός σχεδιασµός της κατασκευής
πραγµατοποιήθηκε µε βάση τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό ΕΑΚ2000 [5].
Επισηµαίνεται, ακόµη, ότι βάσει των δεδοµένων γεωτεχνικών συνθηκών, η θεµελίωση της
κατασκευής θα πραγµατοποιηθεί µε πασσάλους. Οι διάµετροι τους κυµαίνονται από 1,00m
έως 1,50m και το µήκος τους σε ορισµένες περιπτώσεις προβλέπεται να είναι έως και 35m.
Ο υπολογισµός της φέρουσας ικανότητας των πασσάλων έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΕΝ 1997-1 [6].

5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η εκλογή του συγκεκριµένου στατικού συστήµατος βασίστηκε στις ιδιαίτερες ανάγκες του
έργου και παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα συγκριτικά µε άλλες λύσεις. Πιο
συγκεκριµένα, µε το σύµµικτο στατικό σύστηµα εξασφαλίζονται τα ακόλουθα: i)
ικανοποίηση της απαίτησης για µεγάλα ανοίγµατα µε όσο το δυνατό µικρότερο στατικό
ύψος δοκών, ii) τοποθέτηση των υποστυλωµάτων στις από το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συµβούλιο εγκεκριµένες θέσεις του καννάβου, iii) σηµαντική µείωση του εύρους του
εργοταξίου κατά τη φάση της κατασκευής, καθώς θα χρησιµοποιηθούν έτοιµα µεταλλικά
στοιχεία αλλά και απαλλαγή από τη χρήση ικριωµάτων στο ευαίσθητο πεδίο του
αρχαιολογικού χώρου, iv) µικρότερη δυνατή επιφάνεια θεµελίωσης, η οποία σε
συνδυασµό µε τη χρήση πασσάλων µειώνει την παρέµβαση στον αρχαιολογικό χώρο και
στο υπέδαφός του, v) λειτουργικότητα του χώρου στάθµευσης λόγω της µείωσης των
διατοµών των υποστυλωµάτων και της απουσίας κατακόρυφων συνδέσµων στο εσωτερικό
του κτιρίου, vi) ασφάλεια του χώρου στάθµευσης ως προς την πρόσκρουση οχήµατος,
λόγω του αραιού καννάβου vii) δυνατότητα επέκτασης του κτιρίου (π.χ. αφαίρεση
προβόλων, τοποθέτηση επιπρόσθετων πλαισίων, επανατοποθέτηση συνδέσµων
δυσκαµψίας), viii) ταχύτατη κατασκευή εξαιτίας της χρήσης µεταλλικών στοιχείων, ix)
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα λόγω χρήσης µικρότερων διατοµών.

6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οι απαιτήσεις πυραντίστασης της κατασκευής είναι ιδιαίτερα αυξηµένες λόγω των
χρήσεων που προβλέπονται. Τα σύµµικτα υποστυλώµατα έχουν γενικά αυξηµένους
χρόνους πυραντίστασης (ενδεικτικά [7] και [8]) όµως η πυραντίσταση των κυψελωτών
δοκών δεν έχει διερευνηθεί πλήρως ως προς διάφορα επιµέρους θέµατα, όπως η ανάπτυξη

µηχανισµού µεµβράνης από την σύµµικτη πλάκα. Ενδεικτικές πληροφορίες για τη
συµπεριφορά των κυψελωτών δοκών σε φωτιά παρουσιάζονται στο [9]. Για το λόγο αυτό
είχε προταθεί να γίνει µελέτη πυραντίστασης για τη κατασκευή µε προχωρηµένο
υπολογιστικό µοντέλο (advanced calculation model) ως ορίζεται από τον EN 1994-1-2
[10].

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
Εκτός από τα τεχνικά θέµατα που, κρίνεται σκόπιµη η παρουσίαση βασικών στοιχείων
κόστους. Ένας ενδεικτικός προϋπολογισµός του φέροντα οργανισµού δίδεται στον
Πίνακα 1. Το συνολικό κόστος του στατικού συστήµατος ανέρχεται στα 2.425.000 €.
Σιδηρές
διατοµές

Σκυροδέµατα

Ποσότητα

601.110 kg

578 m3

5415 m2

345 m

Τιµή κόστους

3,50 €/kg

200,00 €/m3

25,00 €/m2

200,00 €/m

Σύνολο

2.104.000 €

115.600 €

135.375 €

69.000 €

Προϋπολογισµός

Χαλυβδόφυλλα
Πάσσαλοι
τύπου Ward FD80 θεµελίωσης

2.425.000 €
Πιν. 1- Ενδεικτικός Προϋπολογισµός στατικού φορέα

8. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η συγκεκριµένη τεχνική πρόταση για το κτίριο της πλατείας ∆ιοικητηρίου
Θεσσαλονίκης αποτελεί µια στατικά και λειτουργικά αποδεκτή λύση η οποία είναι
εναρµονισµένη µε τη γενικότερη φιλοσοφία σχεδιασµού των σύµµικτων
κατασκευών.
2. Η εν λόγω µελέτη ενδέχεται να αποτελέσει παράδειγµα εφαρµογής για παρόµοιας
φύσης έργα, καθώς αξιοποιεί σε µεγάλο βαθµό τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν οι
φορείς από σύµµικτα στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρεται το χαµηλό κόστος του
φέροντα οργανισµού (περίπου 400 €/m2).
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SUMMARY
This paper presents the preliminary structural design study of the structural system for a
composite structure, which was carried out for the purpose of rehabilitating the
Administrator’s Square in the municipality of Thessaloniki. The building has approximate
dimensions 52,75m by 46,5m and has a rectangular layout. It will be constructed in three
levels. The lowest will shelter the existing archeological site, the middle one will serve as a
parking facility and the top level will form the main space of the square. Because of the
special needs of the project (constraints in the dimensions of the columns, the beam height
and the grid approved by the Central Archeological Agency), a structural system of
composite members was selected. At all levels, cellular welded beams with circular holes
in their web were used, together with shear studs to ensure composite action with the
overlying slabs. The beams will be connected to the composite concrete-filled tubular
columns through pins. Cost elements and fire safety issues regarding the structure are also
presented.

