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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των µεταλλικών φορέων του νέου 2ου  
ορόφου επί του υπάρχοντος κτιρίου γραφείων της εταιρίας NOTOS.COM  ΑΕΒΕ στη Νέα 
Κηφισιά. 
Ο κύριος φέρων οργανισµός του νέου 2ου ορόφου αποτελείται από ένα σύνολο χαλύβδινων 
οροφοδοκών τύπου Vierendeel, που εδράζεται στην ανώτατη στάθµη υποστυλωµάτων του 
υποκειµένου κτιρίου από ωπλισµένο σκυρόδεµα, σχηµατίζοντας κάτοψη πενταγωνικής 
µορφής και τοποθετείται ώστε το ίχνος της µίας πλευράς του να συµπίπτει µε την 
εξωτερική πλευρά του κτίσµατος. Οι κύριες διαστάσεις είναι 61,0m x 22,0m. ∆ύο 
µονοπροέχουσες οροφοδοκοί, προβόλου 13,0m περίπου, κοινού πέρατος, ορίζουν 
επιφάνεια 13m x 13m που βρίσκεται εκτός της κάτοψης του υφισταµένου κτιρίου. 
Στα άνω πέλµατα των οροφοδοκών εδράζεται το φέρον σύστηµα της στέγης του 2ου 
ορόφου, που αποτελείται από ένα σύνολο επίπεδων δικτυωµάτων, συνδετηρίων δοκών και 
οριζόντιων αντιανεµίων συνδέσµων ενώ από τα κάτω πέλµατα των παραπάνω 
αναφερθέντων µονοπροεχουσών οροφοδοκών αναρτάται ο φέρων οργανισµός του εν 
προβόλω δαπέδου, που αποτελείται από ένα σύνολο διασταυρούµενων δοκών. 
Η ανάλυση, η διαστασιολόγηση και οι έλεγχοι ευστάθειας και αντοχής των στοιχείων που 
συνιστούν τον φέροντα οργανισµό, υπό την δράση των εξωτερικών φορτίων, 



 

πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισµούς και ειδικότερα 
σύµφωνα µε τους E.C.1, E.C.3 και EAK2000. 
 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της µελέτης και της 
κατασκευής του χαλύβδινου φέροντος οργανισµού του νέου 2ου ορόφου, που εδράζεται 
στη στάθµη +10,45m, επί υποστυλωµάτων του από ωπλισµένο σκυρόδεµα διώροφου 
κτιρίου γραφείων  της εταιρίας NOTOS.COM ΑΕΒΕ, στη Νέα Κηφισιά. Η εν λόγω 
κατασκευή που περατώθηκε το 2010, παρέχει τη δυνατότητα στέγασης του λογιστηρίου 
και της διοίκησης της προαναφερόµενης εταιρίας. Η καλυπτόµενη επιφάνεια είναι 1410m 
περίπου και οι κύριες διαστάσεις σε κάτοψη είναι 61m x 22m. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος 
είναι 3,46m.  
Το υπάρχον διώροφο κτίριο, ορθογωνικού καννάβου, συµπληρώθηκε µε ένα νέο διώροφο 
κτίσµα τραπεζοειδούς κατόψεως, ώστε να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο κτίριο από ωπλισµένο 
σκυρόδεµα. Λόγω της υπό γωνία τοποθέτησης κατά 17ο του 2ου ορόφου ως προς το 
υπάρχον κτίριο, µέρος του δαπέδου του, διαστάσεων 13m x 13m περίπου, βρίσκεται σε 
πρόβολο, εκτός της κάτοψης του υφισταµένου κτιρίου. 
Η επικάλυψη της στέγης αποτελείται από τραπεζοειδή χαλύβδινη λαµαρίνα γαλβανισµένη 
και προβαµµένη τύπου KSH100/1,00 , θερµοµονωτικές πλάκες ορυκτοβάµβακα 
πυκνότητας 175kg/m3 συνολικού πάχους 80mm και στεγανοποιητική µεµβράνη. 
Το δάπεδο στην περιοχή του προβόλου αποτελείται από τραπεζοειδή χαλύβδινη λαµαρίνα 
γαλβανισµένη και προβαµµένη τύπου KSH100/1,25 , µοριοσανίδες MDF και συνθετικά 
πλακίδια. 
Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η γενική κάτοψη του δαπέδου 2ου ορόφου και στην εικόνα 2 
η κάτοψη της στέγης. 
 

              
 
    Εικ.1 Γενική κάτοψη δαπέδου 2ου ορόφου        Εικ.2 Κάτοψη στέγης 



 

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο  κύριος φέρων οργανισµός αποτελείται από ένα σύνολο χαλύβδινων οροφοδοκών τύπου 
Vierendeel, που σχηµατίζει την πενταγωνική κάτοψη του ορόφου και τοποθετείται υπό 
γωνία 17ο ως προς το υπάρχον κτίριο, ώστε το ίχνος της µίας πλευράς του να συµπίπτει µε 
την εξωτερική πλευρά του υποκειµένου κτίσµατος από ωπλισµένο σκυρόδεµα. 
Αναλυτικότερα, το παραπάνω φέρον σύστηµα αποτελείται από: 
α) µια συνεχή οροφοδοκό τύπου Vierendeel τεσσάρων ανοιγµάτων (18,624m , 14,400m , 
15,000m και 12,970m), που εδράζεται σε ενισχυµένα ή νέα υποστυλώµατα από ωπλισµένο 
σκυρόδεµα του υποκείµενου κτιρίου µέσω αρθρώσεων ή κυλίσεων και έµµεσα στο ένα 
άκρο της οροφοδοκού του εδαφίου δ).  
 
β) µια συνεχή µονοπροέχουσα οροφοδοκό τύπου Vierendeel, παράλληλη µε την 
προηγούµενη και σε απόσταση 22,300m, τεσσάρων ανοιγµάτων (18,912m , 9,600m, 
17,400m και 12,970m σε πρόβολο), που εδράζεται σε ενισχυµένα ή νέα υποστυλώµατα 
από ωπλισµένο σκυρόδεµα του υποκείµενου κτιρίου, µέσω αρθρώσεων ή κυλίσεων. 
 
γ) µια µονοπροέχουσα οροφοδοκό τύπου Vierendeel δύο ανοιγµάτων (9,900m και 
12,400m σε πρόβολο), κάθετη στις δύο προηγούµενες, που εδράζεται σε κατακόρυφα 
στοιχεία από ωπλισµένο σκυρόδεµα του υποκείµενου κτιρίου, µέσω αρθρώσεων ή 
κυλίσεων. Η δοκός αυτή συνδέεται µε την οροφοδοκό του εδαφίου β) ώστε το σηµείο 
σύνδεσης να συνιστά το άκρο του προβόλου του κτιρίου. 

 
δ) µια αµφιπροέχουσα οροφοδοκό τύπου Vierendeel τριών ανοιγµάτων (3,62m , 8,80m  
και 5,31m), που εδράζεται σε δυο ενισχυµένα υποστυλώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα 
του υποκείµενου κτιρίου, µέσω αρθρώσεων. 
 
ε) µια οροφοδοκό τύπου Vierendeel, η οποία κλείνει το περίγραµµα του κτιρίου και 
εδράζεται στα άκρα των οροφοδοκών των εδαφίων β) και δ). 
 
Όλες οι παραπάνω δοκοί, στατικού ύψους περίπου 4,08m, αποτελούνται από κάτω 
πέλµατα 2ΗΕΒ 280 , άνω πέλµατα ΗΕΒ 280 και ορθοστάτες επίσης ΗΕΒ 280 ανά 2,50m 
περίπου. ∆ιαφοροποιούνται µόνο τα άνω πέλµατα των δοκών των εδαφίων δ) και ε) που 
αποτελούνται από ΗΕΑ200. Τα άνω και τα κάτω πέλµατα της οροφοδοκού του εδαφίου γ) 
και τµήµατος της οροφοδοκού του εδαφίου β) (στην περιοχή του προβόλου) ενισχύονται 
µέσω οριζοντίων και διαγωνίων στοιχείων ώστε να αυξηθεί η ακαµψία των τµηµάτων 
αυτών και να επιτευχθούν µικρότερες βυθίσεις στο άκρο του προβόλου. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τον κύριο φέροντα οργανισµό του ορόφου, επί του 
οποίου εδράζονται τα στοιχεία που µορφώνουν τον φορέα της στέγης και τον φορέα του εν 
προβόλω δαπέδου.  
 
Ο φορέας της στέγης αποτελείται από ένα σύνολο επίπεδων δικτυωµάτων ανοίγµατος 
22,300m και ελάχιστου στατικού ύψους 0,920m, που συνδέουν ανά 5m περίπου τις 
παράλληλες οροφοδοκούς των εδαφίων α) και β), ώστε να γεφυρώσουν την µεταξύ τους 
απόσταση. Τα άνω πέλµατα των δικτυωµάτων αποτελούνται από διατοµές ΗΕΑ 160 και 
φέρουν απευθείας την τραπεζοειδή λαµαρίνα της επικάλυψης. Τα κάτω πέλµατα 
αποτελούνται από σωλήνες κυκλικής διατοµής Φ159,0x5,6mm και οι διαγώνιες από 
κυκλικούς σωλήνες διατοµής Φ88,9x5,0mm και Φ76,1x3,2mm. 
 



 

Ο φορέας του εν προβόλω δαπέδου αποτελείται από ένα σύνολο οριζοντίων 
διασταυρούµενων δοκών, που αναρτώνται από τµήµα των κάτω πελµάτων των 
οροφοδοκών των εδαφίων β) και γ) και φέρουν την υποδοµή του δαπέδου σε αυτήν την 
περιοχή. 
 
Ένα σύνολο κατακορύφων και οριζοντίων αντιανεµίων συνδέσµων αποτελούµενων από 
σωλήνες κυκλικής διατοµής διαφόρων διαµέτρων και παχών, συµπληρώνει το φέροντα 
στατικό οργανισµό και εξασφαλίζει τη συνολική του ευστάθεια. 
 
Η ποιότητα του χάλυβα για όλα τα παραπάνω χαλύβδινα στοιχεία είναι S275  (Fe430C). 
Τα αγκύρια είναι ποιότητας χάλυβα S355 (Fe510C). Τα εφέδρανα έδρασης των 
οροφοδοκών είναι τύπου ALGAFLON, διαφόρων φερουσών ικανοτήτων και δεσµεύσεων, 
ανάλογα µε το σηµείο εφαρµογής τους. 
 
Στις εικόνες 3 έως 9 παρουσιάζονται οι κύριες κατόψεις και τοµές του χαλύβδινου φορέα. 
 
 
 
       
 
 
         
         Εικ.5 Τοµή τυπικού  
         δικτυώµατος στέγης 
 
 
 
 
          
         Εικ.6 Οροφοδοκός γ) 
 
 
 
 
Εικ.3 Κάτοψη οροφοδοκών  Εικ.4 Κάτοψη φορέα στέγης       Εικ.7 Οροφοδοκός δ)  
και φορέα του εν προβόλω  
δαπέδου 
 
 

         
 
              Εικ.8 Οροφοδοκός α) 
 
 

 
 
           Εικ.9 Οροφοδοκός β) και οροφοδοκός ε) σε ανάπτυγµα 
 



 

4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ 
 
Τα φορτία που ελήφθησαν υπ’ όψιν είναι : 
• Μόνιµες δράσεις γενικά (ίδιο βάρος φορέων, επικαλύψεων, Η/Μ εγκαταστάσεων, 

ψευδοροφών, πλαγιοκαλύψεων) 
• Μόνιµες δράσεις στην περιοχή του προβόλου (ίδιο βάρος επικαλύψεων δαπέδου, 

εξωτερικής επικάλυψης, χωρισµάτων, υάλινων τοίχων) 
• Μεταβλητές δράσεις : 
 - χιόνι ή κινητό φορτίο στέγης 0,75 kN/m2  
 - κινητό φορτίο περιοχής προβόλου 2,0 kN/m2 
 - άνεµος vref =  30 m/sec 
• Έµµεσες δράσεις  :  ∆Τ = ± 20οC  
• Τυχηµατικές δράσεις  (σεισµός) : 
 Σεισµική επικινδυνότητα Ι   
  (αh= 0,16 , αv= 0,7 x αh), 
 Κατηγορία εδάφους «Β» 
 Σπουδαιότητα Σ2  (γΙ= 1) 
 Συντελεστής συµπεριφοράς δοµήµατος  
  ( qh= 1,5 , qv = 1 ) 
Ο µεταλλικός Β’ όροφος θεωρήθηκε , υπέρ της ασφαλείας, σαν προσάρτηµα κτιρίου. 
Από την εφαρµογή των παραγράφων  4.2.3 και 3.7 του ΕΑΚ2000 προκύπτει  α = 0,19 αντί 
του α = 0,16 της αντίστοιχης σεισµικής ζώνης και η σεισµική ανάλυση εκπονήθηκε 
λαµβάνοντας α=0,19. 
Οι συνδυασµοί των προαναφερόµενων  φορτίων έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
E.C.1, E.C.  3 , ΕΑΚ 2000.       
 
   
5.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ-ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
H αναζήτηση των µετατοπίσεων των κόµβων, της εντατικής κατάστασης των µελών 
καθώς και οι έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας των στοιχείων που συνιστούν τους 
µεταλλικούς φορείς, πραγµατοποιήθηκε µέσω ενός προγράµµατος γραµµικής ανάλυσης 
των φορέων στο χώρο.  
Το µαθηµατικό προσοµοίωµα που χρησιµοποιήθηκε, αποτελείται από ένα σύνολο κόµβων 
-πεπερασµένων γραµµικών στοιχείων στο χώρο που περιλαµβάνει όλα τα µεταλλικά 
στοιχεία που αποτελούν το φορέα µε τα µηχανικά και αδρανειακά χαρακτηριστικά τους. 
Θεωρείται  εδραζόµενο στους φορείς από ωπλισµένο σκυρόδεµα και υπόκειται στη δράση 
των µονίµων, των µεταβλητών και των τυχηµατικών δράσεων.  
Η σεισµική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε την ισοδύναµη στατική µέθοδο. Επίσης 
εκτελέστηκε δυναµική ανάλυση χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των διανυσµάτων του Ritz 
για την εύρεση των βασικών ιδιοπεριόδων του φορέα.  
Για τον υπολογισµό της απόκρισης χρησιµοποιήθηκε το φάσµα των ψευδο-επιταχύνσεων 
του ΕΑΚ2000. 
Ο παραπάνω φορέας αναλύθηκε µε το πρόγραµµα Η/Υ γραµµικών και επιφανειακών 
πεπερασµένων στοιχείων στο χώρο STRAND, το οποίο παράγεται από την ιταλική 
εταιρεία λογισµικού ENEXSYS. Η µέθοδος ανάλυσης που χρησιµοποιείται είναι εκείνη 
των παραµορφώσεων. Οι αναλύσεις που εκτελούνται είναι η στατική και η δυναµική 
γραµµική ανάλυση των φορέων. 
Με βάση τα αποτελέσµατα εκτελέστηκαν οι έλεγχοι παραµορφώσεων, αντοχής και 
ευστάθειας των στοιχείων του φέροντος οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του E.C.3.  



 

Στις εικόνες 10 έως 17 φαίνονται διάφορες φάσεις της κατασκευής. 
 
 
 

ν  
 
        Εικ.10 Ανέγερση τµήµατος οροφοδοκού β)         Εικ.11 Συναρµολόγηση τµηµάτων  
             οροφοδοκού β) 
 
 

        
 
  Εικ.12 Ανέγερση οροφοδοκού γ)  Εικ.13 Σύνδεση οροφοδοκών β) και γ) 
 
 

    
 
  Εικ.14 Σύστηµα οροφοδοκών και    Εικ.15 Περιοχή προβόλου µε µερική επικάλυψη
               δικτυωµάτων στέγης                    στέγης και φορείς του εν προβόλω  
                δαπέδου   
 



 

   
 

Εικ.16 Συνολική άποψη φέρουσας κατασκευής και επικάλυψης 
 
 

 
 

Εικ.17 Άποψη ολοκληρωµένης κατασκευής 
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SUMMARY  
 
This paper illustrates the most interesting aspects of the design and construction of the steel 
structural system of the new 2nd floor of the existing office building of “NOTOS.COM 
S.A.”  at Nea Kifisia. 
The main structural system of the new 2nd floor consists of full floor height Vierendeel 
truss beams, based on the upper level of columns of the underlying floor, forming a 
pentagonal plan. It is placed having a side of the pentagon coincident with the external side 
of the underlying concrete building. The principal dimensions are 61.0m x 22.0m. Two 
common-ended simply-supported Vierendeel truss beams, with a protruding cantilever of 
13.0m , define a surface of 13m x 13m which exceeds the plan of the existing building. 
The structural system of the roof, based on the upper chords of the Vierendeel truss beams, 
consists of planar trusses, connecting beams and horizontal bracings while the bearing 
structure of the cantilever floor, which consists of intersecting beams, is suspended from 
the lower chords of the above mentioned Vierendeel truss beams. 
All the steel structure components were analysed and verified under the action of the 
external loads in conformity with the greek design codes and in particular according to the 
E.C.1, E.C.3 and EAK2000. 


