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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προπτυχιακού

κύκλου των σπουδών της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτύπωση, η αναγνώριση των φάσεων κατασκευής,

ο προσδιορισμός των φθορών και των βλαβών και η αποτίμηση της συμπεριφοράς ενός διατηρητέου

κτηρίου υπό κατακόρυφα και οριζόντια φορτία. Στόχος είναι η καταγραφή προτάσεων επεμβάσεων

στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου, με σκοπό την αποκατάσταση των φθορών και την ενίσχυση

του δομήματος, διαφυλάττοντας παράλληλα τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του.

Το υπό μελέτη κτήριο είναι ο ΄Ομιλος Ερετών, ο οποίος αποτελεί κωπηλατικό όμιλο και συνιστά

το αρχαιότερο εν δράσει αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, καθώς ιδρύθηκε το 1885. Οι εγκατα-

στάσεις του Ομίλου βρίσκονται στον λιμένα Ζέας στον Πειραιά και η κατασκευή τους ξεκίνησε το

1891. Πρόκειται για διώροφο κτήριο, του οποίου ο φέρων οργανισμός αποτελείται πρωτίστως από

φέρουσα τοιχοποιία. Κατά το πέρασμα των χρόνων, έγιναν προσθήκες και επεμβάσεις στο κτήριο,

μεταβάλλοντας έτσι διαρκώς το δομικό του σύστημα. Λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων ως

νεωσοίκων, το κτήριο είναι θεμελιωμένο μέσα στη θάλασσα.

Πρώτο στάδιο στην εκπόνηση της εργασίας αποτέλεσε η συλλογή στοιχείων σχετικά με το ι-

στορικό υπόβαθρο του Ομίλου Ερετών, τόσο ως προς την πορεία του όσο και ως προς τις φάσεις

κατασκευής των εγκαταστάσεών του. Ακολούθησε η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, καθώς

και των αρχιτεκτονικών στοιχείων της κατασκευής και η δημιουργία των αντίστοιχων ηλεκτρονικών

σχεδίων. Η σημερινή κατάσταση και η παθολογία της κατασκευής αποτυπώθηκαν σε σχέδια και

περιλαμβάνεται φωτογραφική τεκμηρίωση αυτών. Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε γραφικά το τρισδι-

άστατο προσομοίωμα του κτηρίου σε περιβάλλον Revit και SOFiPLUS. Η μέθοδος ανάλυσης του

φορέα που επιλέχθηκε είναι η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης, η οποία πραγματοποιήθηκε

στο υπολογιστικό πρόγραμμα SOFiSTiK. Βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, αξιολογήθηκε

η φέρουσα ικανότητα του υφιστάμενου δομήματος. Σε επόμενο στάδιο, παρουσιάστηκαν προτάσεις

επεμβάσεων στο κτήριο για την αποκατάστασή του, όπου απαιτείται, καθώς και για τη σεισμική

θωράκισή του. Οι επεμβάσεις ενίσχυσης προτάθηκε να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην

επηρεάζονται η όψη του κτιρίου και οι εσωτερικοί χώροι του σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις

διατάξεις των κανονισμών (ΚΑΝ.ΕΠΕ. και Ευρωκώδικες).
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Abstract

The present Diploma Thesis was implemented in the framework of the undergraduate course
of School of Civil Engineering at National Technical University of Athens. The object of this
dissertation is the imprinting, the identi�cation of the construction phases, the speci�cation of
the damages and the ravages of ageing and the evaluation of the behavior of a preserved building,
under vertical and horizontal loads. The �nal objective of this study, is to record proposals for
interventions in the load bearing structure of the building, in order to repair the damage and
strengthen the structure, while preserving its historical and architectural features.

The building under study is called �Omilos Ereton� or else Ereton Club, which is a rowing
club. It constitutes the oldest active sports club in Greece, as it was founded in 1885. The
Club's facilities are located in the port of Zeas in Piraeus and their construction began in 1891.
It is a two-storey building, the load bearing structure of which consists primarily of load-bearing
mansory. Over the years, additions and interventions were made to the building, thus constantly
changing its structural system. Due to the use of the facilities as boathouse, the building is
founded on the sea.

Τhe �rst stage in the elaboration of the study was the collection of data concerning the

historical background of �Omilos Ereton�, both in terms of its course and also the construction

phases of its facilities. This was followed by a complete description of the load bearing system

as well as the architectural features of the structure. Additionally, designs and photographical

documentation of the current condition and the pathology of the construction were generated.

Then, the 3D simulation of the building in Revit and SOFiPLUS environment was graphically

implemented. The analysis of the building was conducted by applying the linear-elastic dynamic

analysis method (response spectrum analysis). The analysis was implemented at the 3D model

of the existing building by using SOFiSTiK Software. Based on the results of the analysis, the

load bearing capacity of the existing structure was assessed. Then proposals for repairing and

reconstruction techniques, required for the restoration and the strengthening of the building

against earthquakes, were presented. Finally, it was proposed that the reinforcement interven-

tions be implemented in such a way that the appearance of the building and its interior spaces

are not a�ected to a large extent, in accordance with the provisions of the regulations (CODE

OF STRUCTURAL INTERVENTIONS and Eurocodes).
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