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Θέμα: «Απόςεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ζεκειίσζεο 

ζην ΒΗΟΠΑ Καβάιαο». 

χετ. : Τπ. αξηζκ. πξση. 558/05-07-2011 έγγξαθν καο. 

 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξνπ ζρεηηθνύ, ην παξάξηεκα καο πξνέβε ζηελ 

επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο πνπ καο ρνξεγήζαηε. Σα 

ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία θαηέιεμε νκάδα ζρεηηθώλ Γεσιόγσλ ηνπ παξαξηήκαηνο 

καο πνπ κειέηεζε ην ζέκα, είλαη ηα εμήο: 

Ζ γεληθή άπνςε καο όηη, ε κειέηε Γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο γηα όιν ην 

ρώξν ηνπ ΒΗΟΠΑ σο ζύλνιν, πνπ ζεσξεί ηε κέζνδν ηεο βαζεηάο ζεκειίσζεο επί 

παζάισλ σο γεληθή ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ απνθέξεη αζθάιεηα θαηαζθεπήο, 

είλαη ζσζηή. Θα κπνξνύζε όκσο θαηά πεξίπησζε λα πξνηαζεί θαη άιινο ηξόπνο 

ζεκειίσζεο αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηνλ ηύπν ηνπ θηηξίνπ (γηα θηίξην κηθξνύ ύςνπο 

πνπ δελ δηαζέηεη ππόγεην, ειαθξηάο θαηαζθεπήο θαη κε απόζηαζε ησλ θαηαθόξπθσλ 

θεξόλησλ ζηνηρείσλ ηνπ λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζπκκεηξηθή). 

πλεπώο, γηα θάζε ηύπν θηηξίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη λέα Γεσηερληθή κειέηε 

θαη αλάινγα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο θαη ηνλ ηύπν ηνπ θηηξίνπ λα πξνηείλεηαη, όπνπ 

πξέπεη, θαη επηθαλεηαθή ζεκειίσζε κε ηζρπξή εζράξα δηαζηαπξνύκελσλ 

πεδηινδνθώλ ή γεληθή θνηηόζηξσζε ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο (Δ.Α.Κ. 

2000 θαη Δ.Κ.Ω..), όπσο έρεη πξνηαζεί από ηνλ ίδην ην κειεηεηή θαη γηα ην θηίξην ηεο 

δηνίθεζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη άιιεο πηζαλέο 

ιύζεηο βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο (θαηαθόξπθα ζηξαγγηζηήξηα, 

ραιηθνπάζζαινη, εδαθνπάζζαινη, jet-grouting) ιόγσ ρακειόηεξνπ θόζηνπο 

θαηαζθεπήο. ε απηή ηελ θαηεύζπλζε αλαδήηεζεο ιύζεσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη 

ην Γεσηερληθό πξνζσπηθό (Γεσιόγνη) ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ.  
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Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία θαη 

ζε ελδερόκελε εθπόλεζε λέαο κειέηεο Γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ζα είκαζηε ζηε 

δηάζεζε ζαο γηα έθθξαζε γλώκεο επ’ απηήο. 
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