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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 

1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : 
 

 Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το 
γειτονικό οικόπεδο. 

 
 Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου , ενώ το 
οικόπεδο έχει ένα τμήμα του (7,60 μ) επί της οδού Δημητρίου 
Πολιορκητού. 

 
 Το οικόπεδο περιγράφεται με τα στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α). 

 
 Η εμβαδομέτρηση του οικοπέδου έγινε βάση του ακόλουθου πινακα 
συντεταγμένων και με χρήση του τοπογραφικού τυπου :                 
ΣΧn*(Yn-1-Yn+1=2*E1,2,…..,v   (Xv=X1 Κλείνει ) 

 
 Πίνακας Συντεταγμένων : 

 
Πίνακας Συντεταγμένων 

Α/Α Χ Ψ 
Α 1020,270 2018,742 
Β 1053,156 2084,698 
Γ 1059,358 2084,153 
Δ 1044,512 2015,233 
Ε 1027,012 2015,233 

 
 Αποτελέσματα εμβαδομέτρησης :                                                
Περίμετρος οικοπέδου : 175,53 μέτρα.                                          
Εμβαδόν οικοπέδου : 1105,58 τετραγωνικά μέτρα. 

 
 

2. Διάγραμμα Κάλυψης : 
(αναφορά από σχεδια   2α, 2β, 2γ ) 

 
 Το κτίριο έχει τοποθετηθεί ορθογωνισμένο και παράλληλα προς τον 
δρόμο , λόγω του ακανόνιστου σχήματος του οικοπέδου, το κτίσμα δε 
μπορεί να είναι παράλληλο σε κάποια άλλη πλευρά του οικοπέδου. 

 
 Η πισίνα είναι επίσης τοποθετημένη παράλληλα προς το δρόμο και το 
κτίριο και σε απόσταση 5 μέτρα από το κτίριο. 
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 Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 1105,58 τετραγωνικά μέτρα και το σχήμα του 
είναι όρθιο πεντάγωνο. Το ακανόνιστο αυτό σχήμα δυσκολεύει την 
τοποθέτηση του κτιρίου γιατι η κύρια πλευρά του οικοπέδου ,αυτή 
δηλαδή που «βλέπει» στο δρόμο είναι αρκετά μικρή. 

 
 

 Οι πολεοδομικοί κανόνες τηρούνται και το οικόπεδο χαρακτηρίζεται 
άρτιο και οικοδομήσιμο. 

            Πρόσωπο 17,50 μ > 15,00 μ 
            Εμβαδόν  1105,58 τ.μ > 1000,00 τ.μ 
 

 Το ποσοστό κάλυψης σύμφωνα με την αρμοδία πολεοδομία είναι 25 % 
το οποίο αντιστοιχεί σε 276,40 τ.μ τα οποια μπορούν να οικοδομηθούν 
συνολικά εντός του οικοπέδου. Στη μελέτη μας οικοδομούμε μόνο τα 
93,55 τ.μ δίνοντας με αυτό τον τρόπο στον ιδιοκτήτη την δυνατότητα για 
μετέπειτα προσθήκες οικοδομημάτων. 

 
 Ο συντελεστής δόμησης όπως ορίζει η πολεοδομία της περιοχής είναι 

0,4 % επί του συνολικού εμβαδού του κτιρίου. Δηλαδή μπορούμε να 
κατασκευάσουμε 442,23 τ.μ συνολικά καθ’υψος από τα οποια στην 
παρούσα μελέτη πραγματοποιούνται μόνο τα 183.60 τ.μ. 

 
 Το οικόπεδο μας υπόκειται σε περιορισμό καθ’υψος στα 7,5 μ και με 
υποχρεωτική στέγη ύψους 2 μ. Οι περιορισμοί αυτοί είναι δεσμευτικοί και 
σε αυτούς  οφείλεται το γεγονός ότι η μελέτη δεν έχει εκμεταλλευτεί 
πλήρως τους συντελεστές δόμησης και κάλυψης. 

 
 Η απόσταση Δ από τα όρια του οικοπέδου είναι 3,75 μ υπολογισμένη με 
τον αντίστοιχο πολεοδομικό τύπο. 

 
 Τα πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης είναι τοποθετημένα με τον 
εξής τρόπο στην κατασκευή μας : 

o Υπόγειο : 276,40 τ.μ  
o Ισόγειο : 93,60 τ.μ 
o Α όροφος : 90,00 τ.μ 

 
 Το ελεύθερο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου είναι 2,80 μ > 2,40 μ 
όπου ως 2,40 μ ορίζεται το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος. 

 
 Η περιοχή όπου βρίσκεται το οικόπεδο –Θρακομακεδόνες- ανήκει στην 
Β ζώνη του λεκανοπεδίου Αττικής απαιτείται απαραιτήτως μια θέση 
στάθμευσης ανά 150 τ.μ του κτιρίου. Δηλαδή 1 θέση στην μελέτη μας . 

 
 Ο υπολογισμός των εξωστών και των ημιυπαίθριων χώρων της μελέτης 
δείχνει ότι τηρούνται οι περιορισμοί. 

o Εξώστες : 85,80 τ.μ ( πραγματοποιούμενο)  < 88,45 τ.μ 
(επιτρεπόμενο) 

o Ημιυπαίθριοι χώροι : 17.55 τ.μ ( πραγματοποιούμενο)  < 88,45 τ.μ 
(επιτρεπόμενο) 
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 Ο συντελεστής κατά όγκο εκμετάλλευσης πληροί τις αντίστοιχες 
πολεοδομικές προϋποθέσεις . 

 
 Στην μελέτη μας έχει υπολογιστεί ότι θα γίνει και η αντίστοιχη φύτευση 
που ορίζει η οικία πολεοδομία. 

 
3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ 

 
 ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

(αναφορά από σχέδιο 3 ) 
 

 Το υπόγειο μας είναι 93,55 τ.μ και αποτελείται από τους παρακάτω 
χώρους. 

 
 Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων εξυπηρετεί δυο θέσεις στάθμευσης,  
έχει 44 τ.μ εμβαδόν και ενώνεται με εσωτερική πόρτα με το υπόλοιπο 
υπόγειο. 

 
 Το λεβητοστάσιο , στο οποίο τοποθετείται ο λέβητας καθώς και ο 
υπόλοιπος αναγκαίος μηχανικός εξοπλισμός για την θέρμανση της 
κατοικίας . 

 
 Η αποθήκη καυσίμων υπάρχει δίπλα από το λεβητοστάσιο και λειτουργεί 
ως προθάλαμος του, ενώ σε αυτή έχει τοποθετηθεί η δεξαμενή 
καύσιμων. Ο αερισμός των χώρων αυτών γίνεται με περσιδωτά 
παράθυρα.  

 
 Το w.c που υπάρχει στο υπόγειο περιλαμβάνει και ντουζιέρα θέλοντας 
να δώσουμε την δυνατότητα στους χρηστές του υπογείου και του κήπου 
να απομακρύνουν την οποια σκόνη από πάνω τους πριν εισέλθουν στο 
κύριο σπίτι. 

 
 Η αποθήκη δίπλα στον χώρο στάθμευσης στην οποια μπορούμε να 
τοποθετήσουμε εργαλεία τόσο του κήπου όσο και του χώρου 
στάθμευσης. 

 
 Το υπόγειο ενώνεται με το ισόγειο μέσω διαδρόμου που οδηγεί στο 
εσωτερικό κλιμακοστάσιο. 

 
 Γενικά το υπόγειο λειτουργεί ως βοηθητικός χώρος της κατοικίας ενώ 
φωτίζεται σε όλη του την έκταση από εξωτερικά παράθυρα. 

 
 

 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
 (αναφορά από σχέδιο 4 ) 
 

 Το ισόγειο μας είναι υπερυψωμένο κατά 1,5 μ από τη στάθμη του 
εδάφους. 
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 Η είσοδος στην κατοικία γίνεται από το εξωτερικό κλιμακοστάσιο της 
κεντρικής εισόδου. Το κλιμακοστάσιο έχει νότιο προσανατολισμό. 

 
 Η είσοδος μας οδηγεί κατευθείαν στο σαλόνι . 

 
 Το σαλόνι είναι στον ίδιο χώρο με την τραπεζαρία και επικοινωνεί μέσω 
διαδρόμου με την κουζίνα.  Στον ενιαίο αυτό χώρο βρίσκεται και το τζάκι, 
απέναντι από το καθιστικό και δίπλα από την τραπεζαρία. Ο εξώστης 
του σαλονιού και της τραπεζαρίας βρίσκεται στην πρόσοψη του κτιρίου 
και έχει ορατότητα στον κεντρικό δρόμο έμπροσθεν του οικοπέδου. 

 
 Απέναντι από το σαλόνι, στο πίσω μέρος της κατοικίας είναι 
τοποθετημένη η κουζίνα , η οποια περιλαμβάνει και δική της αποθήκη 
για την τοποθέτηση των τροφίμων. Η κουζίνα φωτίζεται επαρκώς τόσο 
από τις μπαλκονόπορτες όσο και από το παράθυρο. Το παράθυρο έχει 
τοποθετηθεί σε ύψος 1,2 μ από το έδαφος , μπροστά από τον νεροχύτη. 
Η κουζίνα μας είναι αρκετά ευρύχωρη ώστε να μας επιτρέπεται η 
τοποθέτηση μιας δεύτερης τραπεζαρίας για καθημερινή χρήση. Μέσω 
της κουζίνας μας δίνεται η δυνατότητα για πρόσβαση στους δυο εξώστες 
από τους οποίους ο  πρώτος βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της κεντρικής 
εισόδου ενώ ο δεύτερος  εξώστης βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτιρίου 
και έχει εξωτερικό κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο κήπο αλλά και στην 
πισίνα του οικοπέδου. 

 
 Στο ισόγειο υπάρχει επίσης ένα μικρό w.c. για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών . 

 
 Ο εσωτερικός διάδρομος του ισογείου οδηγεί στην σκάλα για την 
πρόσβαση στα άνω υπνοδωμάτια. 

 
 

 ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 
(αναφορά από σχέδιο 5 ) 
 

 Στον όροφο βρίσκονται οι τρεις κρεβατοκάμαρες της κατοικίας. Οι οποιες 
συνδέονται μεταξύ τους μέσω του χωλ. Το χωλ λειτουργεί ως καθιστικό 
καθώς και ως προθάλαμος για την αποφυγή της άμεσης εισόδου στα 
υπνοδωμάτια. 

 
 Η κύρια κρεβατοκάμαρα έχει δικό της λουτρό και εξώστη στην πλευρά 
της κύριας εισόδου του σπιτιού. 

 
 Η παιδική κρεβατοκάμαρα είναι αρκετά άνετη μπορώντας να την 
χρησιμοποιήσουν δυο παιδάκια. 

 
 Η δεύτερη κρεβατοκάμαρα είναι μικρότερη από την παιδική, ενώ 
μοιράζεται τόσο το λουτρό όσο και τον εξώστη με την διπλανή της 
παιδική κρεβατοκάμαρα. 

 
 



 - 93 - 

 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ 
(αναφορά από σχέδιο 6 ) 
 

 Η στέγη μας είναι τετράριχτυ ισοκλινής ύψους 2 μ. 
 

 Η στέγη καλύπτει όλη την κατοικία μη συμπεριλαμβανόμενων των 
εξωστών. 

 
 

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 
 

 Στα σχεδια που υπάρχουν στον φάκελο της μελέτης περιέχονται και δυο 
τομές του κτιρίου. Η μια τομή είναι <<εγκάρσια ενώ η άλλη τομή είναι 
<<κατά μήκος τομή>>  

 
 Η επιλογή της θέσης των τόμων δεν έγινε τυχαία, έτσι η μια τομή 
περνάει από το κλιμακοστάσιο αποσαφηνίζοντας έτσι τις λεπτομέρειες 
της κατασκευής του κλιμακοστασίου. 

 
 Στο πλαϊνό τμήμα της τομής υπάρχουν υψομετρικές στάθμες 
τοποθετημένες σε μια νοητή κατακόρυφη γραμμή. 

 
 

5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 
 

 Σχεδιαστικά κατασκευάστηκαν και οι τέσσερις κύριες όψεις του κτιρίου με 
όλα τα λειτουργικά και μορφολογικά στοιχεία που έχει το κτίριο. 

 
 Όπως και στις τομές έτσι και στα σχεδια των όψεων οι κύριες 
υψομετρικές στάθμες είναι τοποθετημένες στο πλαϊνό τμήμα του 
σχεδίου.  

 
 

 


