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  Η Forum Consulting, συνεργάζεται επί σειρά ετών με τον κορυφαίο Διεθνή Φορέα Επιθεωρήσεων & Πιστοποιήσεων
Swiss Approval, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό υψηλής
τεχνολογικής αξίας και αξιοπιστίας των μετρήσεων και δεδομένων των κτιρίων, έναντι του κινδύνου του σεισμού
σύμφωνα με τα όσα ορίζει το θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων.
  O Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων, θα πρέπει να διενεργείται από έμπειρους Μηχανικούς και να
περιλαμβάνει λεπτομερή ταχύ οπτικό έλεγχο (T.O.E.) της δομικής & μη δομικής τρωτότητας του κτιρίου, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
  Επί πλέον είναι απαραίτητο να πλαισιώνεται από μετρήσεις φυσικών μεγεθών για τα δομικά πλαίσια εκείνα      
 (που ήδη υπόκεινται στον πρωτοβάθμιο οπτικό έλεγχο) και άλλων φυσικών παραμέτρων, όπως ειδικότερα ορίζονται
οι «ιδιοσυχνότητες» είτε άλλα φυσικά μεγέθη. 
  Οι εν λόγω μετρήσεις θα απαιτήσουν ενδεχομένως χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, θα πρέπει να
συμπληρώνουν και να επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του οπτικού ελέγχου και φυσικά να οδηγούν σε ασφαλή
συμπεράσματα για την χρήση των κτιρίων την επόμενη μέρα ενός μελλοντικού σεισμικού συμβάντος.

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών
 

Πρωτοβάθμιος  
Προσεισμικός Έλεγχος

Δημοσίων Κτιρίων

Να παραλάβει «Έκθεση Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου», όπως αυτή προβλέπεται και περιγράφεται από την
κείμενη νομοθεσία, ούτως ώστε να αποτελέσει την βάση για ενδεχόμενη δευτεροβάθμια εκτίμηση σεισμικής
επάρκειας.
Να δημιουργήσει ένα αξιοποιήσιμο αρχείο δεδομένων για όλα τα ακίνητα ενδιαφέροντος του Δήμου, ειδικότερα δε
εκείνα που φιλοξενούν ευρύ κοινό (θέατρο, αθλητικοί χώροι, κλπ.) είτε ειδικό κοινό (μαθητές, συνταξιούχους, κλπ..),
με τα μετρήσιμα φυσικά μεγέθη, όπως αυτά προτείνονται από τον ανάδοχο / την ομάδα υλοποίησης του έργου,
ούτως ώστε να υπάρξει η δυνατότητα κατάλληλης και κυρίως με ακρίβεια, άμεσης αξιοποίησης, μετά από κάποιο
σεισμικό γεγονός.

Ο Δήμος, στα πλαίσια του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων, θα πρέπει :

Eπιπροσθέτως με τον οπτικό έλεγχο και σε συμπλήρωση και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων αυτού, ο Δήμος
επιδιώκει να έχει την χρήση ενός εργαλείου μέτρησης και αποτύπωσης φυσικών μεγεθών των κτιρίων του, τα
αποτελέσματα των οποίων μετρήσεων θα αρχειοθετηθούν σε μια βάση δεδομένων, στην οποία θα ανατρέξουν οι
Τεχνικές του Υπηρεσίες, αμέσως μετά το «σεισμικό συμβάν». 



Συνοπτική Τεκμηρίωση Οφελών Πρωτοβάθμιου  
& Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου:
Η μέθοδος εκτίμησης της τρωτότητας μιας κατασκευής μέσω μέτρησης φυσικών μεγεθών και

παραμέτρων, έχει το πλεονέκτημα του να συνδυάζει υψηλή ακρίβεια των αποτελεσμάτων, σε

συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα εξαγωγής τους, ενώ είναι ΜΗ-καταστρεπτική.

 Δυνατότητα εκτίμησης μιας κατασκευής ΠΡΙΝ την σεισμική δόνηση αλλά & ΜΕΤΑ από αυτή.

 Η μέθοδος σάρωσης έως και 30 εκατοστά βάθος, έχει το προνόμιο της αποφυγής 

καταστρεπτικών και ημικαταστρεπτικών μεθόδων για την εκτίμηση του εσωτερικού

 των δομικών στοιχείων χωρίς να επέλθει «τραυματισμός» στο φέροντα οργανισμό.

 Δυνατότητα εύρεσης ασφαλών σημείων στην περίπτωση ανάγκης λήψης πυρηνών (καρότα),

 δίχως να υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης με τους υφιστάμενους οπλισμούς κατά τη διάτρηση.

 Επαλήθευση με τους υπάρχοντες ξυλοτύπους για την τήρηση και την ορθή τοποθέτηση των

οπλισμών στα δομικά στοιχεία κατά την κατασκευή.

Ανίχνευση μη ορατών εσωτερικών βλαβών, φθορών, και ασυνεχειών.

Κατά τη διάρκεια των διεργασιών, δεν επηρεάζεται η λειτουργία του υπό μελέτη κτιρίου

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται
 για τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο Κατασκευών είναι η εξής:

  Προεργασία με αναζήτηση σχεδίων, μελετών, ιδιοκτησιακού καθεστώτος, κλπ.
  Ταχύς Οπτικός έλεγχος (Τ.Ο.Ε.), όπου θα συλλέγονται πληροφορίες από έμπειρο επιθεωρητή Πολιτικό Μηχανικό
για την κατάσταση και τις βλάβες της υφιστάμενης κατασκευής, όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανίχνευση
παρουσίας τρωτών κατασκευαστικών δομών και αδύναμων σημείων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε
εκτεταμένες βλάβες. 
  Μέτρηση της «ιδιοσυχνότητας» ή άλλων θεμελιωδών φυσικών παραμέτρων και συχνοτήτων του κτιρίου και υπό
προϋποθέσεις και του εδάφους στο οποίο στηρίζεται.
  Σύνταξη έκθεσης Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου και δημιουργία βάσης δεδομένων φυσικών παραμέτρων.

Ειδικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν 
το Δήμο σας, για να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα σας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ
 Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος:
Αναλυτικό Report, όπου θα περιέχονται οι πληροφορίες για
τις κατασκευές που εξετάστηκαν με τη μέθοδο, όπως αυτή
περιγράφηκε στον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο.

  Για το σύνολο των ανωτέρω εκτεθέντων, κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η σύνδεση του
Πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σύμφωνα με την νομοθεσία, με εκτίμηση
της τρωτότητας με άλλα μέσα, ΜΗ καταστρεπτικά, με τεχνολογικά προηγμένες –
πρωτοποριακές μεθόδους. 

   Η εν λόγω σύνδεση αποτελεί ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ της τρωτότητας
προς επιβεβαίωση του Ταχέως Οπτικού Ελέγχου (Τ.Ο.Ε.) που είναι λογικό και
κοινώς αποδεκτό ότι υπολείπεται σε ακρίβεια. Πρόκειται δηλαδή, για ένα
συμπληρωματικό ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του οπτικού ελέγχου
μέσω μετρήσεων και συγκριτικής ανάλυσης. 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο Κατασκευών
καθώς και τη Στατική Μελέτη Ενισχύσεων, όπου απαιτηθεί


