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TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1105,58 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 10  
και επί της οδών Δημητρίου Πολιορκητού και Κρουσόβου περιοχή Θρακομακεδόνων του 
σχεδίου πόλης της Β ζώνης του λεκανοπεδίου Αττικής. Το οικόπεδο είναι άρτιο και 
οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής.  
Σύμφωνα με τους όρους δόμησης η κάλυψη είναι 25%, ο συντελεστής δόμησης 0,4 , το 
μέγιστο ύψος 7,50 μ με υποχρεωτική στέγη ύψους 2 μ, η πλάγια απόσταση 3 + 0,10Η , 
το εμβαδά του οικοπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 τ.μ και να έχει τουλάχιστον 
15 μ πρόσωπο στον δρόμο ενώ απαγορεύεται η δημιουργία πυλωτής, τέλος η πρασιά 
που θα δημιουργηθεί πρέπει να είναι 8 μ. Στο παραπάνω οικόπεδο δεν υπάρχει κτίσμα. 

ΚΤΙΣΜΑ 

Πρόκειται για νέο κτίσμα το οποίο χαρακτηρίζεται ως Κύρια Κατοικία και είναι 
υπερυψωμένη ισόγεια οικοδομή με υπόγειο και α όροφο. Το παραπάνω κτίσμα 
αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 191,62τ.μ., από ισόγειο χώρο επιφάνειας 
174,50 τ.μ., και από πρώτο όροφο επιφάνειας 161,34 τ.μ. Συνολική επιφάνεια 
κτίσματος 527.46 τ.μ. Στην παραπάνω επιφάνεια θα πρέπει να προστεθούν και 85,82 
τ.μ. ως εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι. Αναλυτικά ανά όροφο στεγάζονται οι παρακάτω 
λειτουργίες: 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

Ως υπόγειο υπάρχουν δυο αυτόνομες και ανεξάρτητες γκαρσονιέρες (38,00 τ.μ και 
27,80 τ.μ αντίστοιχα) που θα χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες των γονιών της οικογένειας 
Δαλιακοπουλου στην οποια ανήκει το οικόπεδο και η Κύρια Κατοικία. Επίσης υπάρχει 
χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης επιφάνειας 41,00 τ.μ. που θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της οικογένειας. Οι βοηθητικοί χώροι της κατοικίας (αποθήκη, λεβητοστάσιο) 
βρίσκονται και αυτοί στο υπόγειο ενώ τέλος ένα τμήμα του υπόγειου αποτελεί τμήμα της 
κύριας κατοικίας και εκεί βρίσκεται το γυμναστήριο  με διπλανό w.c για τους χρηστές 
του γυμναστήριου και το μπαρ της κατοικίας 

ΙΣΟΓΕΙΟ  

Στον ισόγειο χώρο συνολικής επιφάνειας 174,50 τ.μ. υπάρχει το σαλόνι , η τραπεζαρία 
η οποια διαθέτει και τζάκι , η κουζίνα καθώς και το καθημερινό δωμάτιο για τις 
καθημερινές συγκεντρώσεις της οικογένειας το οποίο επίσης διαθέτει τζάκι. Στο πίσω 
μέρος του ισογείου βρίσκεται το γραφείο καθώς και ο ξενώνας ο οποίος έχει εντός του 
δωματίου δικό του λουτρό για την καλύτερη άνεση του χώρου από τους 
φιλοξενούμενους. Ο ισόγειος χώρος εξυπηρετείται από 3 w.c. Το w.c που βρίσκεται 
κοντά στο σαλόνι έχει  προθάλαμο για την απομόνωση του από το σαλόνι. 
Αξίζει να σημειωθεί η προσπάθεια του μελετητή να απομονώσει τόσο το γραφείο όσο και 
τον ξενώνα με σκοπό την άνεση των φιλοξενούμενων και την αίσθηση ότι βρίσκονται σε 
ένα χώρο δικό τους που δεν ενοχλούν την οικογένεια και που δεν ενοχλούνται από τις 
δραστηριότητες της οικογενείας  αλλά και την αυτοσυγκέντρωση των χρηστών του 
γραφείου αφού η θέση του χώρου αυτού τους απομονώνει από την υπόλοιπη Κατοικία 
δίνοντας τους απόλυτη ηρεμία για να αυτοσυγκεντρωθούν αναπόσπαστοι στην εργασία 
τους. Στους μεγάλους διαδρόμους που βλέπουν προς το γραφείο υπάρχει η δυνατότητα 
για δημιουργία χώρου αναμονής. 
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ΠΡΩΤΟΣ OΡΟΦΟΣ 

Στον πρώτο όροφο του κτιρίου, υπάρχουν τρεις κοιτώνες. Οι δυο από τους οποίους 
είναι παιδικοί κοιτώνες, δυο και ενός χρηστή αντίστοιχα. κοντά στους παιδικούς κοιτώνες 
βρίσκεται λουτρό και το δωμάτιο παιχνιδιών για να παίζουν τα παιδία και αργότερα για 
καθιστικό ή και γραφείο. Στην πίσω μεριά του ορόφου βρίσκεται το κύριο υπνοδωμάτιο. 
Πρόκειται για ένα τεράστιο υπνοδωμάτιο το οποίο διαθέτει καθιστικό χώρο, τζάκι, λουτρό 
αλλά και καλλωπιστήριο και αποθήκη ενδυμάτων.  Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα 
δωμάτια διαθέτουν βεράντες οι οποιες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους δίνοντας αίσθηση 
αυτονομίας στα δωμάτια. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η όλη κατασκευή που προβλέπει η μελέτη για την Κύρια Κατοικία αλλά και για τις δυο 
γκαρσονιέρες που βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου θεωρούνται υπέρ πολυτελής. Θα 
πρέπει να τονίσουμε την απόφαση των ιδιοκτητών για την κατασκευή όλου του κτιρίου με 
πολυτελή υλικά , αλλά και την προσοχή που δόθηκε στην κατασκευή ώστε να επιταχθεί η 
μέγιστη ποιοτικώς υλοποίηση της μελέτης.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

 

ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 
(τ.μ) ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΤΖΑΚΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
 1η γκαρσονιέρα 38,00 - - -
 2η γκαρσονιέρα 27,80 - - -

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Χώρος επιτρ. στάθμευσης 41,00 - - -
Λεβητοστάσιο 8,00 - - -
Αποθήκη 5,30 - - -

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Γυμναστήριο - Μπαρ 37,60 - - νότιο
W.C 4,00 - - -

Σαλόνι - Τραπεζαρία 53,30 ναι ναι νοτιοδυτικά
Καθημερινό 12,40 - ναι βορειοδυτικά
Κουζίνα 11,90 ναι - βορειοδυτικά
W.C - Προθάλαμος 5,20 - - -
Ξενώνας - W.C 21,00 ναι - βορειοανατολικά
W.C 2,90 - - -
Γραφείο 13,00 ναι - ανατολικό

Υπνοδωμάτιο 1 15,50 ναι - δυτικό
Υπνοδωμάτιο 2 23,70 ναι - νότιο
Υπνοδωμάτιο Γονέων 35,10 ναι ναι βορειοανατολικό
Καλλωπιστηριο 4,70 - - βόρειο
Αποθήκη Ενδυμάτων 4,30 - - βόρειο
Λουτρό υπν. Γον. 4,50 - - -
Δωμάτιο Παιχνιδιών 17,10 ναι - νοτιοδυτικό
Λουτρό 4,60 - - -

Αποθήκη 13,80 - - -

Υ
Π
Ο
ΓΕ

ΙΟ
ΙΣ
Ο
ΓΕ

ΙΟ
Α
΄ Ο

Ρ
Ο
Φ
Ο
Σ

Λ
Ο
ΙΠ
Α

 
Κ
ΤΙ
ΣΜ

Α
ΤΑ



 - 97 - 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Στην παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε τις γενικές αρχές της 
αρχιτεκτονικής σχετικά με τους προσανατολισμούς των χώρων. Ωστόσο ο πίνακας των 
απαιτούμενων προσανατολισμών δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλευτεί πλήρως. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Γενικά προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε τους γενικούς κανόνες του πινακα όπου δεν 
ηταν δυνατή η ακριβής τήρηση του. 

 Έτσι οι βοηθητικοί χώροι τοποθετήθηκαν στα σημεία της κατοικίας που λόγω 
προσανατολισμού είναι κρύα τους χειμερινούς μήνες και ιδιαίτερα ζεστά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Η τοποθέτηση αυτή στηρίχτηκε στη σκέψη ότι οι βοηθητικοί χώροι 
είναι «νεκροί» χώροι. Δηλαδή δεν εχουν ιδιαίτερη χρηστική λειτουργικότητα και 
χρησιμοποιούνται μόνο βοηθητικά κυρίως αποθηκεύοντας σε αυτούς αντικείμενα, ενώ η 
διάρκεια που βρισκόμαστε εντός αυτών των χώρων είναι μικρή και μπορεί να περάσουν 
αρκετές ημέρες χωρίς να επισκεφτούμε αυτούς τους χώρους. 

Σχετικά με τον ξενώνα, η τοποθέτηση έγινε ύστερα από σχετική συζήτηση με τον 
ιδιοκτήτη, επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες την οικογένεια επισκέπτονται  αρκετοί φίλοι 
και συγγενείς, έτσι ο ξενώνας βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε το καλοκαίρι να έχει αρκετό 
φωτισμό και δροσιά. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΙ ΣΚΟΠΟΣ

Γραφείο
Κουζίνα

Νοτιοανατολικά Υπνοδωμάτιο Ομοιόμορφος ηλιασμος
Υπνοδωμάτιο παιδιών
Δωμάτιο παιχνιδιών
Καθημερινό
Αναρρωτήριο

Νοτιοδυτικά Τραπεζαρία Ομοιόμορφος ηλιασμος
Είσοδος
Κλιμακοστάσιο
Αποθήκη
Βεράντες
Λουτρό
Αποθήκη

Βορειοδυτικά Κοιτώνες θερινών 
κατοικιών

Βορινά

Ιδεώδης ηλιασμος, Δροσιά 
το καλοκαίρι και ζέστη το 
χειμώνα

Ζέστη το καλοκαίρι και 
κρύο το χειμώνα

Ανατολικά

Μεσημβρία

Δυτικά
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To γραφείο τοποθετήθηκε με ανατολικό προσανατολισμό ώστε να είναι ηλιόλουστο 
κυρίως τις πρωινές ώρες. Η κουζίνα δεν ηταν εφικτό να τοποθετηθεί με ανατολικό 
προσανατολισμό όπως θα ηταν το ιδανικό λόγω του καλού φωτισμού που θα πρόσφερε 
τα πρωινά που η νοικοκυρά περνάει αρκετές ώρες εκεί, ωστόσο ηταν εφικτή η κατασκευή 
ανοίγματος στην ανατολική πλευρά της κουζίνας ώστε ο χώρος να φωτίζεται από το 
άνοιγμα αυτό τις πρωινές ώρες. 

Το σαλόνι καθώς και η τραπεζαρία τοποθετήθηκαν νοτιοδυτικά όπως είναι και το ιδανικό 
για αυτούς τους χώρους πετυχαίνοντας έτσι ομοιόμορφο ηλιασμος.  

Τα υπνοδωμάτια τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να εχουν άπλετο φως και να είναι 
αρκετά ζεστά τον χειμώνα και δροσερά το καλοκαίρι. Τις ίδιες απαιτήσεις είχαμε και για το 
δωμάτιο παιχνιδιών καθώς εκεί παίρνανε πολλές ώρες τα παιδιά της οικογένειας. Η 
μεσημβρία θεωρήθηκε ο ιδανικός προσανατολισμός για το δωμάτιο παιχνιδιών αφού 
συνδυάζει ιδεώδη ηλιασμος, με ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


