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Θέµα:  ΑΥΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΧΩΡΟ 
 
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 
 
Α. Να σχεδιαστούν µε µαύρη σινική µελάνη και µε τα κατάλληλα πάχη γραµµών τα 
παρακάτω: 
 

1. Τα σχέδια του υποδείγµατος, σε κλίµακα 1:50. 
 
2. Ο τίτλος του θέµατος «ΑΥΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΧΩΡΟ» µε την 

ένδειξη «ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50» και οι τίτλοι των δύο σχεδίων «ΚΑΤΟΨΗ» και «ΤΟΜΗ Τ-
Τ΄». 

 
3. Η ένδειξη του προσανατολισµού, οι ενδείξεις φοράς ανόδου των βαθµίδων και η 

ένδειξη της θέσης της «ΤΟΜΗΣ Τ-Τ΄». 
 
4. Η διαγράµµιση εκείνων των τµηµάτων της «ΤΟΜΗΣ Τ-Τ» που είναι 

διαγραµµισµένα στο αντίστοιχο σχέδιο του υποδείγµατος. 
 
5. Η σιδερένια πόρτα του χώρου εισόδου, η οποία προβάλλεται ανοιγµένη στην 

«ΤΟΜΗ Τ-Τ»  (κατά την κρίση των υποψηφίων). 
 

 
 
Οδηγίες - Διευκρινήσεις 
 
1.  Η τοποθέτηση των δύο σχεδίων και λοιπών στοιχείων στο χαρτί του υποδείγµατος είναι 
ενδεικτική και δεν δεσµεύει τους υποψήφιους. 

2. Ο τύπος και ο τρόπος σχεδίασης (µε ελεύθερο χέρι ή µε τα επιτρεπόµενα όργανα σχεδίασης) 
των γραµµάτων και οι θέσεις των τίτλων που θα γραφτούν στο σχέδιο θα επιλεγούν από 
τους υποψήφιους. 

3.  Οι διαστάσεις θα λαµβάνονται µόνο από τους αναγραφόµενους στο υπόδειγµα αριθµούς, οι 
οποίοι εκφράζονται σε µέτρα. Όσες διαστάσεις αναγράφονται µε γράµµατα (α,β,γ) θα 
υπολογιστούν µε βάση τις υπόλοιπες διαστάσεις. Όσες διαστάσεις δεν αναγράφονται και δεν 
µπορούν να υπολογιστούν, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα λαµβάνονται κατ’εκτίµηση 

4. Στο τελικό σχέδιο δεν θα αναγραφούν οι διαστάσεις ούτε οι γραµµές διαστάσεων. 
5. Όλες οι γωνίες στο σχέδιο της κάτοψης είναι 90ο ή 45ο ή 135ο, όπως είναι σχεδιασµένες στο 
υπόδειγµα. 

6. Η διαγράµµιση των θολωτών επιφανειών που καλύπτουν την είσοδο και το άνοιγµα του 
φούρνου που υπάρχει στην Τοµή Τ-Τ του υποδείγµατος, δεν είναι κανονική, αλλά σταδιακά 
αραιώνεται, από την κορυφή του θόλου προς τα κάτω, ώστε να αποδοθεί στο σχέδιο η 
καµπυλότητα αυτών των επιφανειών. Οι όψεις των ανωτέρω θολωτών επιφανειών είναι 
ηµιπεριφέρειες και η κατάκλισή τους στην κάτοψη συµβολίζεται µε διακεκοµµένη γραµµή. 




	1993
	AVLI 2

