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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4)

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ»
Περιγραφή:
Το «Αναψυκτήριο στο Σούνιο» αποτελεί έναν επαγγελματικό
χώρο αναψυχής με θέα το Σαρωνικό .
Στα σχέδια-υποδείγματα παρουσιάζονται η κάτοψη και η
δυτική όψη του αναψυκτηρίου. Όλες οι αναγραφόμενες
διαστάσεις είναι σε μέτρα.
Ο χώρος του αναψυκτηρίου βρίσκεται σε κεκλιμένο έδαφος και
εκτείνεται σε δύο επίπεδα. Στο πάνω επίπεδο υπάρχουν ένας
κύριος κλειστός χώρος και ένας αίθριος. Στο κάτω επίπεδο
υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος.
Ο κύριος κλειστός χώρος επικοινωνεί με τον αίθριο με
πτυσσόμενες υαλόπορτες.
Ο αίθριος χώρος στον οποίο τοποθετούνται τραπεζάκια και
καρέκλες κατά τους θερινούς μήνες , σκιάζεται από πέργκολα.
Ο αποθηκευτικός χώρος δεν επικοινωνεί εσωτερικά με τον
κύριο χώρο του αναψυκτηρίου αλλά έχει εξωτερική πόρτα στο
Νότο.
Ο κύριος κλειστός χώρος αποτελείται από:
το παρασκευαστήριο
τους χώρους υγιεινής (WC)
τον χώρο όπου υπάρχουν τραπεζάκια και καρέκλες.
Ο φέρων σκελετός του αναψυκτηρίου είναι σύμμικτη
κατασκευή από μέταλλο και οπλισμένο σκυρόδεμα. Η πλήρωση
των πλαϊνών ανοιγμάτων γίνεται από τζάμι και ξύλο.
Όλα τα μεταλλικά υποστυλώματα έχουν διατομή διαστάσεων
20Χ20 σε εκατοστά. Όλες οι κάσες των υαλοστασίων και των
ξύλινων τοίχων πλήρωσης έχουν διαστάσεις 10Χ10 σε
εκατοστά.
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Ζητείται:
Να σχεδιαστούν με μαύρη σινική μελάνη και με τα κατάλληλα πάχη
γραμμών:
1. Η κάτοψη και η δυτική όψη σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με
τις διαστάσεις σε μέτρα που αναγράφονται στο υπόδειγμα.
2. Τα τρία καθίσματα μπροστά στον πάγκο σερβιρίσματος με τις
κατάλληλες διαστάσεις.
3. Ο τίτλος του θέματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ»
και οι υπότιτλοι «ΚΑΤΟΨΗ» και «ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ».
4. Η κατεύθυνση του Βορρά, η γραμμή ανάβασης στη σκάλα και οι
υψομετρικές καμπύλες.
Κατά τη σχεδίαση να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω οδηγίες :
1. Να μην αναγραφούν οι διαστάσεις, τα υψόμετρα και οι
χαρακτηρισμοί των χώρων.
2. Τα γράμματα να σχεδιαστούν με τα επιτρεπόμενα όργανα
σχεδίασης ή με ελεύθερο χέρι.
3. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καθορισμού κάποιας
διάστασης, η οποία δεν αναγράφεται στο υπόδειγμα, αυτή
θα προκύψει αναλογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:
Α. Η ορθότητα της γεωμετρικής απεικόνισης
1. Τοποθέτηση-συσχετισμός σχεδίων και λοιπών
στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών
Μονάδες 15
2. Ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων
Μονάδες 20
3. Ορθότητα και πληρότητα τεμνομένων και
προβαλλομένων στοιχείων
Μονάδες 15
Σύνολο:
Μονάδες 50
Β. Η ποιότητα της σχεδίασης
1. Γραμμογραφία
Μονάδες 15
2. Γραμματογραφία
Μονάδες 10
3. Συμβολισμοί, ενδείξεις
Μονάδες 5
Σύνολο:
Μονάδες 30
Γ. Η πληρότητα της σχεδίασης
Μονάδες 10
Δ. Η γενική εικόνα
Μονάδες 10
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στους υποψηφίους διανέμεται χαρτί σχεδίασης (κόλλα
Schoeller).
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις αυτά σας διανεμηθούν.
Κατά την αποχώρησή σας από την αίθουσα να
παραδώσετε μαζί με την κόλλα σχεδίασης και τα
φωτοαντίγραφα του θέματος.
Διάρκεια εξέτασης: Τέσσερις (4) ώρες μετά τη διανομή
του θέματος (φωτοαντιγράφων).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πρόχειρο την τελευταία
κενή σελίδα των φωτοαντιγράφων του θέματος.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 17.00
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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