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Μεραληθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δπεκβάζεηο ζύκθσλα κε ην 
ρέδην ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Δπξσθώδηθα 8 – Μέξνο 3

2

Ληζνδνκέο απφ αξγνχο ιίζνπο.

Ληζνδνκή απφ εκηιαμεπηνχο ιίζνπο. Ληζνδνκή απφ ιαμεπηνχο ιίζνπο.

Γφκεζε:

• Καλνληθή

• Με Καλνληθή



Γηάθξηζε Σνηρνπνηηώλ θαηά ηελ Έλλνηα ηνπ Πάρνπο ηνπο
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Μνλφζηξσηε
Ληζνδνκή.

Γίζηξσηεο Ληζνδνκέο. Σξίζηξσηεο Ληζνδνκέο.



Σηκέο Αλαθνξάο γηα ηα Μεραληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
Γηαθόξσλ Σύπσλ Σνηρνπνηίαο
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Γηνξζσηηθνί πληειεζηέο γηα Σνηρνπνηίεο πνπ 
πκκνξθώλνληαη κε ηνπο Καλόλεο Καιήο Πξαθηηθήο
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Μέζνδνη Πξνζνκνίσζεο θαη Αλάιπζεο
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Μέζνδνη Αλάιπζεο

i. Διαζηηθή (ηζνδχλακε) ζηαηηθή αλάιπζε (Μέζνδνο αλάιπζεο
νξηδφληηαο θφξηηζεο).

ii. Ιδηνκνξθηθή αλάιπζε θάζκαηνο απφθξηζεο (Διαζηηθή δπλακηθή
αλάιπζε – Γπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδνο).

iii. Αλειαζηηθή δπλακηθή αλάιπζε (αλάιπζε ρξνλντζηνξίαο).

iv. Αλειαζηηθή ζηαηηθή αλάιπζε.

v. Γξακκηθή θηλεκαηηθή αλάιπζε.

vi. Με γξακκηθή θηλεκαηηθή αλάιπζε. (Π)

vii. Με γξακκηθή δπλακηθή θηλεκαηηθή αλάιπζε.



Μέζνδνη Πξνζνκνίσζεο
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Πξνζνκνίσζε κηθηψλ θηεξίσλ απφ θέξνπζα
ηνηρνπνηία θαη μχιηλα ζηνηρεία: (α) ηππηθή
πξφζνςε, (β) πξνζνκνίσζε: ζηνηρεία
θειχθνπο (κπιε) θαη γξακκηθά ζηνηρεία (θαθέ).



Μέζνδνη Πξνζνκνίσζεο
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Μνληεινπνίεζε ηνίρνπ σο ηζνδχλακν πιαίζην.



Μέζνδνη Πξνζνκνίσζεο
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Μνληεινπνίεζε ηνίρνπ σο ηζνδχλακν πιαίζην: (α) θαλνληθή δηάηαμε,
(β) θαη (γ) κε θαλνληθέο δηαηάμεηο.



Αλειαζηηθή ηαηηθή Αλάιπζε
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Κακπύιεο Ιθαλόηεηαο ηνηρείνπ

Αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά
πεζζνχ ζε θάκςε.

Αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά
πεζζνχ ζε δηάηκεζε.



Πνιπώξνθν Πιαίζην
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Κακπύιε Ιθαλόηεηαο Πνιπώξνθνπ Πιαηζίνπ
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Δπίδξαζε Τπεξζύξσλ ζηελ Κακπύιε Ιθαλόηεηαο
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Φορέας Α

Καμπύλες ικανότητας για 

τοσς φορείς Α,Β και Γ.

Φορέας Β Φορέας Γ



Σνπηθνί Μεραληζκνί
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Σνπηθνί Μεραληζκνί
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Γηα λα ειεγρζεί ε ζπκπεξηθνξά κηαο θαηαζθεπήο είλαη απαξαίηεην
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαιχζεηο θαη έιεγρνη ζεσξψληαο ηελ
θαηαζθεπή:

1. “σο ζχλνιν” θαη

2. σο έλα θνξέα ν νπνίνο απνηειείηαη απφ επηκέξνπο άθακπηα
ζηνηρεία, ηα νπνία νλνκάδνληαη καθξνζηνηρεία θαη ηα νπνία
αζηνρνχλ κε ηελ αλάπηπμε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ
κεραληζκψλ.



Σνπηθνί Μεραληζκνί
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Βαζηθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο κεραληζκνχ:

(i) Η ζχλδεζε κεηαμχ ησλ εγθάξζησλ ηνίρσλ.

(ii) Η ζχλδεζε κεηαμχ ησλ θαηαθφξπθσλ ηνίρσλ κε ηα νξηδφληηα ζηνηρεία
(παηψκαηα), θαζψο θαη κε ηα θεθιηκέλα (ζηέγεο).

(iii) Η χπαξμε δηαδσκάησλ, ε δπζθακςία θαη ε αληνρή ηνπο.

(iv) Η χπαξμε ειθπζηήξσλ, ε δπζθακςία θαη ε αληνρή ηνπο.

(v) Η δπζθακςία θαη ε αληνρή ρσξηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο παησκάησλ θαη
ζηεγψλ.

(vi) Η χπαξμε ζηνηρείσλ πνπ πξνθαινχλ νξηδφληηεο σζήζεηο (ηφμα, ζηέγεο).

(vii) Η χπαξμε αληεξίδσλ, ε δπζθακςία θαη ε αληνρή ηνπο.

(viii) Η επαθή θαη ζχλδεζε κε φκνξα θηήξηα.



Σνπηθνί Μεραληζκνί
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Η νξηνζέηεζε ησλ καθξνζηνηρείσλ κπνξεί λα πξνθχςεη:

(α) απφ ηελ παζνινγία ηνπ θνξέα κε βάζε ην πθηζηάκελν δίθηπν
ξσγκψλ,

(β) κε βάζε πξνεγνχκελε πείξα απφ θηήξηα αληίζηνηρεο
ηππνινγίαο,

(γ) απφ πξνθαηαξθηηθή ειαζηηθή αλάιπζε κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία
κε πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα “σο ζπλφινπ”, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία νξηνζεηνχληαη ηα ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο ηα νπνία,
κεηά ηελ αλάπηπμε ξσγκψλ, αλακέλεηαη λα παξακνξθσζνχλ
σο αλεμάξηεηνη θνξείο.



Καζνξηζκόο ησλ Πηζαλώλ
Σνπηθώλ Μεραληζκώλ
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Οη ηνπηθνί κεραληζκνί θαζνξίδνληαη εμεηάδνληαο:

I. ηελ παξνπζία ζηνηρείσλ πνπ πξνθαινχλ νξηδφληηα ψζεζε, κε
ηαπηφρξνλε έιιεηςε θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα ηνπο
απνηξέπνπλ θαη

II. ην είδνο θαη ηελ έθηαζε πθηζηάκελσλ βιαβψλ. ε θαηαζθεπέο κε βιάβεο
απφ πξνεγνχκελνπο ζεηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηκεκάησλ ηεο
θαηαζθεπήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεραληζκφ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί
αμηνινγψληαο ην πθηζηάκελν δίθηπν ξσγκψλ.



Σνπηθνί Μεραληζκνί
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Σνπηθνί Μεραληζκνί
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Σνπηθνί Μεραληζκνί
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Σνπηθνί Μεραληζκνί
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Σνπηθή Αζηνρία

Θέζε (α):Αλαηξνπή ηκήκαηνο αλσηέξνπ νξφθνπ,

Θέζε (β): Καηαθφξπθε θάκςε.



Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ ηνπ πληειεζηή 
Μεραληζκνύ Αλαηξνπήο α0
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Η πεξηζηξνθή ηνπ ηνίρνπ δελ αξρίδεη (έλαξμε ηνπ ηνπηθνχ κεραληζκνχ) εάλ
ε ζεηζκηθή εδαθηθή επηηάρπλζε είλαη κηθξφηεξε απφ 0.1875 g.

Ο α0 εθθξάδεη ηε κηθξφηεξε αλεγκέλε ζεηζκηθή επηηάρπλζε ε νπνία πξνθαιεί
ηελ έλαξμε ηνπ ηνπηθνχ κεραληζκνχ.
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Τπνινγηζκόο ηνπ α0 γηα
ύλζεηνπο Μεραληζκνύο
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Ο ππνινγηζκφο ηνπ α0 ηεο θηλεκαηηθήο αιπζίδαο πξαγκαηνπνηείηαη
εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ησλ δπλαηψλ έξγσλ:

Ιθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε ψζηε λα ηζνξξνπεί νπνηνδήπνηε ζχζηεκα είλαη:
ην άζξνηζκα φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην ζχζηεκα (εζσηεξηθέο
θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο), πνιιαπιαζηαδφκελσλ κε νπνηαδήπνηε δπλαηή
κεηαθίλεζε ζπκβαηή κε ηηο ζπλζήθεο ζχλδεζεο, λα είλαη ίζν κε ην κεδέλ. Η
αξρή εθθξάδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:
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Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ ηνπ α0 γηα Αλαηξνπή Σνίρνπ κε 
Δγθάξζηα ύλδεζε Μεηαμύ ησλ ηξώζεσλ ηνπ Σνίρνπ
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Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ ηνπ α0 γηα Αλαηξνπή Σνίρνπ κε 
Δγθάξζηα ύλδεζε Μεηαμύ ησλ ηξώζεσλ ηνπ Σνίρνπ
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Μεραληζκφο Ι:

Με ψζεζε ζηέγεο:

α0 = 0.024

Υσξίο ψζεζεο ζηέγεο:

α0 = 0.115



Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ ηνπ α0 γηα Αλαηξνπή Σνίρνπ 
Υσξίο Δγθάξζηα ύλδεζε Μεηαμύ ησλ ηξώζεσλ ηνπ Σνίρνπ
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Με ψζεζε ζηέγεο:

α0 = -0.033

Υσξίο ψζεζε ζηέγεο:

α0 = 0.057



Παξάδεηγκα Μεραληζκνύ Αλαηξνπήο Σκήκαηνο Σνίρνπ
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Σξαπεδνεηδνχο ζρήκαηνο αζηνρία
εμσηεξηθήο ζηξψζεο ηνηρνπνηίαο.



Παξάδεηγκα Μεραληζκνύ Αλαηξνπήο Σκήκαηνο Σνίρνπ
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πλερήο Γόκεζε Καηαζθεπώλ ζε Ιζηνξηθά Κέληξα
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(α) Αλαηξνπή ηνίρνπ ηεο φςεο. (β) Αλαηξνπή ηκήκαηνο ηνίρνπ ζε
αληζνζηαζκία. (γ) Αλαηξνπέο ζε αθξαίν ηκήκα θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο
κε αληζνυςέο φκνξν θηήξην.



πλερήο Γόκεζε Καηαζθεπώλ ζε Ιζηνξηθά Κέληξα
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(α) Σνπηθή θαηάξξεπζε αξηζηεξήο γσλίαο θαη έλαξμε αλάπηπμεο ηνπηθήο
αζηνρίαο (αξηζηεξά). (β) Καηάξξεπζε πιεπξηθνχ ηνίρνπ ζε αληζνζηαζκία (δεμηά)
θαη αλαηξνπή ηνίρνπ ηεο φςεο ιφγσ αλεπαξθνχο ζχλδεζήο ηνπ κε εγθάξζηνπο
ηνίρνπο θαη απνπζίαο δηαδψκαηνο ζηελ νξνθή ηνπ νξφθνπ.



πλερήο Γόκεζε Καηαζθεπώλ ζε Ιζηνξηθά Κέληξα
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πλερήο Γόκεζε Καηαζθεπώλ ζε Ιζηνξηθά Κέληξα
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πλερήο Γόκεζε Καηαζθεπώλ ζε Ιζηνξηθά Κέληξα
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Γνκηθέο Δλόηεηεο



Έιεγρνη Αζθαιείαο Σνπηθώλ Μεραληζκώλ 
(Κηλεκαηηθή Αλάιπζε)
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Η νξηαθή θαηάζηαζε Πεξηνξηζκνχ Βιαβψλ (DL) αληηζηνηρεί ζηελ
έλαξμε ηνπ ηνπηθνχ κεραληζκνχ θαη κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ
εκθάληζε ξσγκψλ θαη κε κεηαθηλήζεηο πνπ σζηφζν απέρνπλ πνιχ
απφ ηνλ θίλδπλν θαηάξξεπζεο.

Οξηαθή Καηάζηαζε “Πεξηνξηζκνύ Βιαβώλ” (DL)

    


N

k kkkDL QQGgaF
1 ,2,10

*

Οξηαθή Καηάζηαζε “εκαληηθώλ Βιαβώλ” (SD)

Οξηαθή Καηάζηαζε “Οηνλεί Καηάξξεπζεο” (NC)



Με Γξακκηθή Κηλεκαηηθή Αλάιπζε
(Πξναηξεηηθή)
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Με ηε κέζνδν απηή ειέγρνληαη ζε φξνπο κεηαθηλήζεσλ νη ηνπηθνί
κεραληζκνί, κέζσ κηαο πξνζαπμεηηθήο νξηαθήο θαηάζηαζεο ηζνξξνπίαο.
Διέγρεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κεραληζκνχ γηα ζηάζκε επηηειεζηηθφηεηαο
“εκαληηθέο Βιάβεο” θαη “Οηνλεί Καηάξξεπζε” θαη ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ. Η
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηδηαίηεξα απιή.

(α) ν ππνινγηζκφο ηεο θακπχιεο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα,

(β) ν ππνινγηζκφο ηεο θακπχιεο ηθαλφηεηαο ηνπ ηζνδχλακνπ
κνλνβάζκηνπ ηαιαλησηή θαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξηαθψλ
κεηαθηλήζεσλ du θαη du2 θαη

(γ) ε εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο.



Κακπύιε Ιθαλόηεηαο 
Μεραληζκνύ

37

   0,0 1 kkk ddada  du*: Οξηαθή θαηάζηαζε εκαληηθψλ Βιαβψλ (SD)

du2*: Οξηαθή θαηάζηαζε Οηνλεί Καηάξξεπζεο (NC)

Κακπύιε Ιθαλόηεηαο 
Ιζνδύλακνπ Σαιαλησηή



Δπεκβάζεηο ζε Φέξνπζα Σνηρνπνηία
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ηόρνη ησλ επεκβάζεσλ – Γηαδηθαζία εθαξκνγήο
ηξαηεγηθέο δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα:

i. Πεξηνξηζκφο ή αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ.

ii. Καζαίξεζε ηκεκάησλ ηνπ δνκήκαηνο (π.ρ. νξφθσλ).

iii. Μνλνιηζηθή κεηαθνξά ηνπ δνκήκαηνο ζε άιιε ζέζε.

ηξαηεγηθέο ηερληθνχ ραξαθηήξα:

i. Μείσζε καδψλ ή/θαη θνξηίσλ.

ii. Αχμεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο ηνηρνπνηίαο.

iii. Αχμεζε ηεο δπζθακςίαο ηνπ θηεξίνπ.

iv. Αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο κεηειαζηηθήο παξακφξθσζεο θεξφλησλ
ζηνηρείσλ.

v. Γηφξζσζε θξίζηκσλ αλεπαξθεηψλ θαη κε θαλνληθνηήησλ.

vi. Μείσζε ησλ ζεηζκηθψλ απαηηήζεσλ.
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Βαζηθέο Αξρέο Δπεκβάζεσλ



Μέζνδνη Δπεκβάζεσλ
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Δπεκβάζεηο ζε θαηαθφξπθα ζηνηρεία:

• Βαζχ αξκνιφγεκα

• Δθαξκνγή ελεκάησλ (Οκνγελνπνίεζε)

• Δλίζρπζε ηνηρνπνηίαο κε εγθάξζηνπο ζπλδέζκνπο

• Οπιηζκέλν επίρξηζκα

• Μαλδχεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

• Δλίζρπζε κε κεηαιιηθέο ξάβδνπο

• Δλίζρπζε κε ζχλζεηα πιηθά

• Δπεκβάζεηο κε ειθπζηήξεο

• Δπεκβάζεηο ζε παηψκαηα

• Δπεκβάζεηο ζχλδεζεο θαη ηνπηθήο απνθαηάζηαζεο ηνίρσλ θαη ζπξξαθήο
ξσγκψλ

• Σξνπνπνηήζεηο αλνηγκάησλ θεξφλησλ ηνίρσλ

• Σξνπνπνίεζε δνκηθνχ ζπζηήκαηνο – Πξνζζήθε λέσλ ζηνηρείσλ

• εηζκηθή κφλσζε

• Απνζβεζηήξεο
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πληειεζηέο Πξνζαύμεζεο Μεραληθώλ 
Υαξαθηεξηζηηθώλ
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Βαζύ Αξκνιόγεκα κε εγθάξζηα ζύλδεζε

Η βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο ηνηρνπνηίαο απαηηεί πςειή πνηφηεηα
εθαξκνγήο θαη πνιχ θαιέο ζπλζήθεο
ζπληήξεζεο.

πληζηάηαη λα κε ιακβάλεηαη ππφςε, εθηφο εάλ
ην βαζχ αξκνιφγεκα ζπλδπάδεηαη κε ηελ
εθαξκνγή εγθάξζησλ ζηνηρείσλ ζχλδεζεο.
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Οκνγελνπνίεζε
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Οκνγελνπνίεζε

Τπνινγηζκόο ηεο Θιηπηηθήο Αληνρήο

Πξψηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ρέδην Αλαζεσξεκέλνπ EC8-3:

MPafkf  25.2125.121  

Γεχηεξε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ (εκηεκπεηξηθέο ζρέζεηο):

MPa
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Οκνγελνπνίεζε

Αληνρή Πεζζνύ ζε Κάκςε πξηλ θαη κεηά ηελ 
Οκνγελνπνίεζε

 Sd

Sd

Rd

dN
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Αληνρή Πεζζνύ ζε Γηάηκεζε πξηλ 
θαη κεηά ηελ Οκνγελνπνίεζε
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Δλίζρπζε κε Μεηαιιηθέο Ράβδνπο
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Δλίζρπζε κε ύλζεηα Τιηθά
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Δλίζρπζε κε ύλζεηα 
Τιηθά (ΙΟΠ)

Πιάηνο b πεξηνρήο ζηελ νπνία 
δηαλέκνληαη νη ηάζεηο αγθχξσζεο.

Οπιηζκέλν Δπίρξηζκα κε 
ΙλΟπιηζκέλν Πιέγκα δύν 

Γηεπζύλζεσλ θαη 
Σζηκεληνεηδή Μήηξα (ΙΟΣ)

Πιέγκα δχν δηεπζχλζεσλ 
απφ ίλεο άλζξαθα.
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Οπιηζκέλν Δπίρξηζκα κε ΙλΟπιηζκέλν Πιέγκα δύν 
Γηεπζύλζεσλ κε ΤΓξαπιηθή Άζβεζην (ΙΟΓ)
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Δλίζρπζε κε Διθπζηήξεο

  FFFF   ;  ;min
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Δλίζρπζε κε Διθπζηήξεο

Αζηνρία ζε εθειθπζκφ 
ηχπνπ “ππξακίδαο”.

Αζηνρία ζε δηάηκεζε 
ηχπνπ νξζνγψληνπ 
πξίζκαηνο.

Σεηξαγσληθή πιάθα
κε λεπξψζεηο.
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Δπεκβάζεηο ζε Οξηδόληηα ηνηρεία

1. Γνθνί

2. Τθηζηάκελν ζαλίδσκα

3. Πξφζζεηε δηαγψληα 
ζηξψζε ζαληδψκαηνο

4. Μεηαιιηθά ειάζκαηα ή 
ειάζκαηα απφ ΙΟΠ

5. Υαιχβδηλνο νπιηζκφο

6. θπξφδεκα

Παηώκαηα
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Γηάλνημε Νένπ θαη Κιείζηκν Αλνίγκαηνο
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Καηαζθεπή Νένπ ή Σξνπνπνίεζε Πξεθηνύ
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Γηάλνημε Νένπ ή Σξνπνπνίεζε Αλνίγκαηνο κε 
Πεξηκεηξηθή Δλίζρπζε

Η δπζθακςία ηεο ηνηρνπνηίαο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ λα είλαη
ίζε ή ειαθξψο κεγαιχηεξε (ηεο ηάμεο 5-10%) απφ ηε δπζθακςία ηεο
πξηλ δεκηνπξγεζεί ην άλνηγκα.



Παξαδείγκαηα Απνηίκεζεο θαη Δπεκβάζεσλ
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Σππηθή Γηώξνθε Καηνηθία

Κηλεκαηηθή Αλάιπζε

Διαζηηθή ηαηηθή Αλάιπζε

ηάζκε Δπηηειεζηηθφηεηαο
“εκαληηθψλ Βιαβψλ” (SD)



Πνιπώξνθν Κηήξην
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Αλειαζηηθή ηαηηθή Αλάιπζε



Πνιπώξνθν Κηήξην
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Κηλεκαηηθή Αλάιπζε
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Νενθιαζηθή Αγνξά



Σνπηθνί Μεραληζκνί Δθηόο Δπηπέδνπ
(Δλδεηθηηθά)
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Μεραληζκνί Αλαηξνπήο

Σκήκα 1 Σκήκα 2



Πξνηάζεηο Δπεκβάζεσλ

62

i. Οκνγελνπνίεζε ιηζνδνκήο.

ii. Δλίζρπζε ζχλδεζεο κεηαμχ εγθάξζησλ ηνίρσλ ζηηο γσλίεο κε
ζηνηρεία απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα δηαζθάιηζε ζπκπεξηθνξάο ηεο
θαηαζθεπήο σο “εληαίν ζχλνιν”.

iii. χλδεζε ηκεκάησλ απφ ιηζνδνκή κε φκνξα κεηαιιηθά
ππνζηπιψκαηα γηα απνθπγή ηνπηθψλ κεραληζκψλ αζηνρίαο.

iv. Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ ζηηο ζέζεηο ηνίρσλ πνπ
θαζαηξνχληαη θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηε ιηζνδνκή.



Ιζηνξηθόο Ιεξόο Ναόο
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Γηεξεύλεζε Αλάπηπμεο Σνπηθώλ Μεραληζκώλ



Ιζηνξηθόο Ιεξόο Ναόο
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Γηεξεύλεζε πκπεξηθνξάο ηνπ Φνξέα “σο πλόινπ”



Καζνιηθό ηεο Ιεξάο Μνλήο Δηζνδίσλ ηεο 
Θενηόθνπ ζηελ Καηζαξηαλή

65



Ιεξό Κνπβνύθιην Παλαγίνπ Σάθνπ ζηα 
Ιεξνζόιπκα
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Αλαθνξέο (Δλδεηθηηθέο)
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ππξάθνο, Κ., Καηαζθεπέο απφ Σνηρνπνηία: Απνηίκεζε θαη Δπεκβάζεηο γηα
εηζκηθά Φνξηία, Δθδφζεηο ΔΡΓΟΝΟΜΟ, Αζήλα, Αχγνπζηνο 2019.

(https://techbooks.gr)
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