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ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

APXITEKTONIKH MEΛETH: 
Δόλιχος Μελετητική, Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών
ΣTATIKH MEΛETH: 
Ελίζα Παπαδοπούλου
H/M MEΛETH: 
Χριστίνα Νασούλα
EΠIBΛEΨH: 
Δόλιχος Μελετητική - Γιώργος Τσιρώνης
TEXNIKH ETAIPΕΙA KATAΣKEYHΣ: 
KDI Contract
ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY: 
902 m²
XPONOΣ MEΛETHΣ: 
2012
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 
2013 - 2014
ΠAPOYΣIAΣH: 
Γιώργος Τσιρώνης
ΦΩTOΓPAΦΙΕΣ: 
Γιάννης Γιαννέλος



Άποψη της εξωτερικής
εισόδου της ιδιοκτησίας.

Ο άξονας της εξωτερικής
εισόδου οδηγεί στην κύρια
είσοδο του κτιρίου.

www.ktirio.gr • 5756 • ΤΕΥΧΟΣ 9/2015

ΤΟΜΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ



58 • ΤΕΥΧΟΣ 9/2015 www.ktirio.gr • 59

Ακολουθώντας τις συνθετικές αρχές του γραφείου, αυτή η κατοικία
σχεδιάστηκε με πολύ βασικές μεθόδους, που οδήγησαν σε ένα στι-
βαρό αλλά απλό οπτικά, μονολιθικό αποτέλεσμα με λιτές ξεκάθαρες
γραμμές. Με αφετηρία τον κύβο, ο οποίος εξελίσσεται μορφολογικά
- σχηματικά, αποκλειστικά και μόνο μέσω της τμηματικής αφαίρεσης,
το κτίριο, ως προϊόν της συνθετικής διαδικασίας, χαρακτηρίζεται από
την απλότητα στη διάρθρωση των όψεων, η οποία καλείται να συνδια-
λεγεί με το μέγεθός και τον όγκο του σε έναν επιτυχημένο πειραματι-
σμό ισορροπίας.
Κεντρικό σημείο αναφοράς - "σκηνικό" του κτιρίου είναι η νότια κύρια
όψη του, η μόνη που γίνεται άμεσα και καθ’ ολοκληρία αντιληπτή από
το δρόμο και από το εσωτερικό του οικοπέδου. Μέσω της επέκτασής
αυτής της όψης εκατέρωθεν ως τα πλαϊνά όρια του οικοπέδου τονί-
ζεται η οριζόντια διάσταση της σύνθεσης, προσδίδοντας στο κτίριο
την επιθυμητή στιβαρότητα. Από αυτές τις ίδιες προεκτάσεις της κύ-
ριας όψης δημιουργούνται δύο "πύλες" προς τον περιμετρικό περι-
βάλλοντα χώρο. Η δυτική πύλη βρίσκεται στον άξονα της εξωτερικής
εισόδου της ιδιοκτησίας, οδηγεί δε και στην κύρια είσοδο του κτιρίου,
η οποία πραγματοποιείται με ένα κατακόρυφο "σχίσιμο" του μονολι-
θικού όγκου τής κατά τα άλλα αδιάρθρωτης δυτικής όψης. Η ανατο-
λική όψη του κτιρίου χαρακτηρίζεται από μεγάλο στέγαστρο, το οποίο
αποτελεί συνέχεια, σε οριζόντιο επίπεδο, της τοπικής πλαγιοκάλυψης
του κτιρίου με ξύλινα πετάσματα. 
Ο υπαίθριος χώρος του κτιρίου, που διαμορφώνεται σε ενιαία στάθμη
με διαφορά ενός μέτρου από το επίπεδο του δρόμου, και οι περιμετρικές
φυτεύσεις εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ιδιωτικότητα στην κατοικία.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο λεπτομερή σχεδιασμό όλων των τμη-
μάτων της κατασκευής τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, όσο και σε
επίπεδο εγκαταστάσεων, ώστε το κτίριο να ανταποκρίνεται στις βασι-
κές συνθετικές αρχές του, αλλά και στις απαιτήσεις των σύγχρονων
τεχνικών κατασκευής.

Η είσοδος και ο πυρήνας
κατακόρυφων κινήσεων
εντάσσονται σε μεγάλο
αίθριο, που στεγάζεται 
με υαλοστάσιο.

Η είσοδος 
της κατοικίας
διαμορφώνεται
σε σχισμή, που
τέμνει τη δυτική
όψη του κτιρίου.

Θερμομόνωση 60 mm
Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα β’ φάσης
Επίχρισμα σε τεχνοτροπία απομίμησης σκυροδέματος

Οδηγός αλουμινίου
Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα ρύσεων
Στεγανοποιητική στρώση με διπλό ασφαλτόπανο σε παράλληλη τοποθέτηση
Νάιλον βαρέος τύπου
Μονωτική στρώση με πλάκες αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 80 mm

Φράγμα υδρατμών

Σκελετός γυψοσανίδας 30 mm
Επένδυση γυψοσανίδας

Ψευδοροφή γυψοσανίδας

Χωνευτά φωτιστικά οροφής

Στόμιο εξαερισμού

Κιγκλίδωμα από πολυστρωματικό κρύσταλλο, πάχους 8 + 8 mm

Ξύλινο περιμετρικό αρμοκάλυπτρο, εντοιχισμένο, 100 mm

Κιγκλίδωμα από τριπλό κρύσταλλο αφαλείας πάχους 8 + 8 mm

Ανοξείδωτος αποστάτης ∅45

Ανοξείδωτο στήριγμα κρυστάλλου
Ανοξείδωτη κοιλοδοκός διατομής 50 × 50 × 2 (mm)

Ανοξείδωτη κοιλοδοκός διατομής 100 × 100 × 2 (mm)

Ανοξείδωτη κοιλοδοκός διατομής 60 × 60 × 2 (mm)

Πλάκες γρανίτη με επεξεργασία αμμοβολής

Τσιμεντοκονίαμα

Πολυστρωματικό 
κρύσταλλο ασφαλείας, 
πάχους 10 mm

Κλίση 2%

Κλίση 2%

Στόμιο εξαερισμού

Πλάκες από μάρμαρο Εδέσσης 
χτυπητό, διαστάσεων 
800 × 1100 (mm)

Προστατευτικό στεγανοποίησης PVC
Θερμομόνωση από πλάκες 

αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης 40 mm
Στεγανοποιητική στρώση με διπλό 

ασφαλτόπανο 3 mm σε παράλληλη τοποθέτηση
Επίχρισμα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΘΡΙΟ

Τσιμεντόπλακες 
400 × 400 (mm)

Τσιμεντοκονίαμα

Διαμόρφωση 
στηθαίου με 
γωνιόκρανο
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Άποψη του λουτρού
στο ισόγειο.

Γενική άποψη του
καθιστικού και της

τραπεζαρίας.

Άποψη του
καθιστικού.

Άποψη της κουζίνας σε
συνέχεια του καθιστικού.

Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο υπέργειες στάθμες και μια υπόγεια με
συνολικό εμβαδό 902 m². Από το σύνολο της κατοικίας τα 375 m²
καταλαμβάνουν τους χώρους των βοηθητικών χρήσεων του υπογείου,
ενώ τα 527 m² τους χώρους διαβίωσης της κατοικίας, που αναπτύσ-
σονται σε δύο στάθμες.  Το ισόγειο είναι εμβαδού 305 m² και ο όρο-
φος 222 m². Το κτίριο τοποθετήθηκε κεντρικά και βορειοανατολικά
ως προς το περίγραμμα του οικοπέδου με τρόπο που να επιτρέπει
την περιμετρική ανάπτυξη του κήπου, ενώ στο εμπρόσθιο νοτιοδυτικό
τμήμα δημιουργήθηκε κατάλληλος χώρος εκτόνωσης για το καθιστικό
και την κατασκευή πισίνας. Σε επαφή με τις όμορες ιδιοκτησίες, στα
δύο άκρα του οικοπέδου διαμορφώθηκαν η είσοδος των πεζών (δυ-
τικά) και η ράμπα του υπογείου (ανατολικά). 
Εσωτερικά, το επίπεδό του ισογείου περιλαμβάνει τους χώρους διη-
μέρευσης της κατοικίας (καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, playroom, ξε-
νώνα, λουτρό) και την είσοδο. Οι χώροι λειτουργούν στο μεγαλύτερο
τμήμα τους ενιαία, χωρίς κατακόρυφα διαχωριστικά στοιχεία, επιτρέ-
ποντας την ενοποίηση τους τόσο οπτικά, όσο και λειτουργικά. Στο
δεύτερο επίπεδο της κατοικίας χωροθετούνται οι "ιδιωτικές" λειτουρ-
γίες της κατοικίας (υπνοδωμάτια, γραφείο και λουτρό). Ο πυρήνας κα-
τακόρυφων κινήσεων βρίσκεται κεντροβαρικά της κατοικίας, σε άμεση
επαφή με το χώρο της εισόδου και εντάσσεται σε μεγάλο αίθριο που
επιτρέπει την άνετη οπτική επαφή του ισογείου με τον όροφο. Το αί-
θριο στεγάζεται με οριζόντιο φεγγίτη, ο οποίος αποτελεί συνέχεια του
κατακόρυφου επιπέδου της εισόδου. Επιδιώχθηκε όλα τα δωμάτια και
οι χώροι της κατοικίας να συνδέονται άμεσα με υπαίθριους ή ημιυπαί-
θριους χώρους μέσω μεγάλων ανοιγμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε
στο άνοιγμα της πρόσοψης στο επίπεδο του ισογείου, μέσω του
οποίου γίνεται η "εκτόνωση" του καθιστικού στο χώρο της πισίνας.
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Άποψη του κεντρικού αιθρίου
στο επίπεδο του ορόφου.

Πρόκειται για άνοιγμα μήκους 13,00 m, το οποίο αποτελείται από έξι
φύλλα ελάχιστου προφίλ, που σύρονται επάλληλα με ηλεκτρικό μηχα-
νισμό. Έτσι τα 8,50 m του ανοίγματος μπορούν να παραμένουν ανοι-
χτά, ενοποιώντας οπτικά και λειτουργικά το εσωτερικό του κτιρίου με
τον περιβάλλοντα χώρο.
Η μελέτη εφαρμογής του κτιρίου περιελάμβανε όλες τις τυπικές επιλύ-
σεις των επί μέρους οικοδομικών στοιχείων σε λεπτομερή σχέδια και
κείμενα, αναπτύγματα όλων των χώρων του κτιρίου, πίνακες τελειωμά-
των και κουφωμάτων, χρωματική μελέτη και τρισδιάστατες απεικονίσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις πολλές πρωτότυπες και μη τυποποιη-
μένες κατασκευές. Από αυτές ξεχωρίζουν το τζάκι του σαλονιού, η κα-
τασκευή της εξωτερικής εισόδου της ιδιοκτησίας, το εσωτερικό
κλιμακοστάσιο, το αίθριο και το στέγαστρο της ανατολικής όψης.
Εξωτερικά το κτίριο φέρει θερμομόνωση με τελείωμα έγχρωμου επιχρίσμα-
τος με κοκομετρία "0" σε υπόλευκη απόχρωση, υλικό το οποίο συνδυάζεται

με την απλότητα των όψεων. Για τα εξωτερικά δάπεδα χρησιμοποιήθηκαν
πλάκες μαρμάρου Νάξου, ξύλινα δάπεδα και χτυπητά μάρμαρα Αλιβερίου
σε σκούρο γκρι χρώμα. Τα κουφώματα είναι από αλουμίνιο, βαμμένα με
βαφή ανοδίωσης σε χρώμα μαύρο ματ. Στο εσωτερικό κυριαρχεί ο μαύρος
γρανίτης στο ισόγειο και το ξύλινο δάπεδο στον όροφο. Οι τοίχοι είναι πα-
ντού υπόλευκοι, ενώ σε ελάχιστα σημεία, τα οποία έπρεπε να τονιστούν,
έγιναν μαύροι ή καλύφτηκαν με ξύλινη επένδυση.

 Οι παρακάτω εταιρείες διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες στο έργο 
και συμμετέχουν με διαφήμιση στο τεύχος αυτό, υποστηρίζοντας έτσι 
την τεχνική ενημέρωση και την ποιότητα των κατασκευών:

• DAIKIN HELLAS  A.E., οπισθόφυλλο
• MAPEI HELLAS A.E.B.E., σελ. 4


