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ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

 
 
 ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ» 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 

• Πρόκειται για µικρό υπαίθριο αµφιθέατρο σε συνέχεια µε διώροφο 
κτίσµα που περιλαµβάνει κυλικείο στον όροφο και βοηθητικούς 
χώρους στο ισόγειο. 

• Το αµφιθέατρο περιλαµβάνει σκηνή κα οκτώ (8) σειρές καθισµάτων 
που εδράζονται σε κερκίδες. 

• Το κυλικείο περιλαµβάνει ένα χώρο παρασκευής µε µικρό χώρο 
υγιεινής (W.C.), έναν πάγκο πώλησης και έναν ηµιυπαίθριο χώρο µε 
τραπεζοκαθίσµατα σε άµεση επικοινωνία µε το αµφιθέατρο.  Ο χώρος 
παρασκευής έχει ανεξάρτητη είσοδο µε σκάλα. 

• Επιµέρους στοιχεία :  
- Το πάχος των εξωτερικών τοίχων του κυλικείου είναι 0,30µ. 
- Το πάχος των εσωτερικών τοίχων του κυλικείου είναι 0,10µ. 
- Το πάχος των κτιστών προστατευτικών στηθαίων είναι 0,20µ. 
- Η διατοµή της κουπαστής του γυάλινου προστατευτικού στηθαίου 

µεταξύ του ηµιυπαίθριου χώρου του κυλικείου (στάθµη +2,90µ.) 
και των κερκίδων του αµφιθεάτρου είναι 0,05µ. Χ 0,05µ. 

- Οι κάσες των παραθύρων έχουν διατοµή 0,05µ. Χ 0,10µ. και είναι 
τοποθετηµένες αξονικά στο πάχος των τοίχων.  Το πλαίσιο των 
φύλλων τους είναι διατοµής 0,05µ. Χ 0,05µ.  Το παράθυρο στον 
χώρο του κυλικείου έχει δύο όµοια φύλλα, όπως φαίνεται στο 
σχέδιο όψη-τοµή Α-Α του υποδείγµατος. 

- Οι κάσες των θυρών έχουν πλάτος 0,05µ. και µήκος όσο το πλάτος 
των τοίχων.  Το µήκος της κάσας της πόρτας του κυλικείου προς 
τον ηµιυπαίθριο χώρο είναι 0,30µ.  Το πάχος των φύλλων των 
θυρών είναι 0,05µ. 

- Τα δύο τεταρτοκύκλια της σκηνής του αµφιθεάτρου είναι όµοια 
και έχουν ακτίνα 1,00µ. 

- Η σκηνή έχει διαγράµµιση ανά 0,10µ. 
 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 
 
Α. Με µαύρη σινική µελάνη και χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα πάχη γραµµών: 

1. Να σχεδιαστεί η κάτοψη και η όψη-τοµή Α-Α, σε κλίµακα 1:50, σύµφωνα 
µε τις διαστάσεις σε µέτρα, όπως αναγράφονται στα υποδείγµατα των 
σχεδίων και στην περιγραφή του θέµατος. 

2. Να σχεδιαστούν στο σχέδιο της κάτοψης: 
α.  Η προβολή της πλάκας οροφής του ηµιυπαίθριου χώρου µε διακεκοµ-  
     µένη γραµµή. 
β. Η γραµµή ανάβασης της σκάλας. 



γ.  Οι πάγκοι και οι ντουλάπες του κυλικείου. 
δ.  Η διαγράµµιση της σκηνής. 
ε.  Ο συµβολισµός της τοµής.     

3. Να σχεδιαστεί στην όψη-τοµή Α-Α η διαγράµµιση, σύµφωνα µε την 
οποία  αποδίδεται η καµπυλότητα της κολόνας, όπως φαίνεται ενδεικτικά 
στο υπόδειγµα.  Με ελεύθερο χέρι να αποδοθεί µε στίγµατα η επιφάνεια 
του επιχρίσµατος του όγκου που εξέχει από τον όγκο του κτίσµατος του 
κυλικείου, όπως φαίνεται στο υπόδειγµα. 

4. Να σχεδιαστούν επίσης µε ελεύθερο χέρι ή µε τα επιτρεπόµενα όργανα  
σχεδίασης:  ο τίτλος του θέµατος «ΜΙΚΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
ΜΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ», οι  τίτλοι  των  δύο  σχεδίων  ΚΑΤΟΨΗ,  ΟΨΗ-ΤΟΜΗ  
Α-Α, καθώς και η κλίµακα: ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 

 
Β. Να µη σχεδιαστούν:   

1. Το σύµβολο του βορρά. 
2. Τα τραπεζοκαθίσµατα του ηµιυπαίθριου χώρου του κυλικείου στην 

κάτοψη. 
3. Οι βοηθητικές εστιγµένες γραµµές των σχεδίων του υποδείγµατος. 

 
Γ. Να µη διαγραµµιστούν τα τεµνόµενα τµήµατα στα σχέδια. 
∆. Να µην αναγραφούν οι διαστάσεις ή άλλες ενδείξεις, τα υψόµετρα των 

επιπέδων και οι χαρακτηρισµοί των χώρων. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
1 Η τοποθέτηση των σχεδίων  και των τίτλων µπορεί να βασιστεί σε αυτήν του 

υποδείγµατος ή να είναι άλλη, επιλογής των υποψηφίων. 
2 Οι θέσεις των τίτλων,  καθώς  και  ο τύπος και  το µέγεθος των γραµµάτων θα  

επιλεγούν από τους υποψηφίους.  
3 Οι διαστάσεις θα λαµβάνονται από τους αναγραφόµενους στο υπόδειγµα 

αριθµούς, οι οποίοι αναφέρονται σε µέτρα (µ.).  Οι διαστάσεις  που 
αναγράφονται µε γράµµατα (α,β,γ) θα υπολογιστούν µε βάση   τις υπόλοιπες 
διαστάσεις.  Οι διαστάσεις που δεν αναγράφονται ή δεν είναι ευκρινείς θα 
υπολογιστούν αναλογικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες διστάσεις. 

4 Όλες οι γωνιες στα σχέδια είναι ορθές.  
 


