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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3) 

 
 ∆ίνεται το αξονοµετρικό σκαρίφηµα σκάλας  από 
οπλισµένο σκυρόδεµα .  Οι αναγραφόµενες σε αυτό 
διαστάσεις  σε µέτρα είναι οι τελικές διαστάσεις  µετά την 
κατασκευή  της επένδυσης  της σκάλας  και των 
πλατύσκαλών της .  Το πάχος της πλάκας  από οπλισµένο 
σκυρόδεµα είναι 15 εκατοστά  του µέτρου .  
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 Ζητείται να σχεδιαστούν σε κλίµακα 1:5 µε σινική 
µελάνη , η κάτοψη , η τοµή (κατά µήκος της γραµµής  
ανάβασης) και η όψη (πρόοψη) της σκάλας  µαζί µε το 
µέρος των πλατύσκαλων , όπως φαίνονται στο 
αξονοµετρικό σκαρίφηµα .  Ειδικότερα ζητούνται :  
Α. Στην κάτοψη να φαίνονται  η γραµµή ανάβασης , η 

αρίθµηση των σκαλοπατιών  και η θέση της τοµής . 
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Β. Στην κατά µήκος τοµή (που θα γίνει πάνω  στη γραµµή 
ανάβασης), να φαίνονται :  
β1. Οι λεπτοµέρειες επένδυσης  της σκάλας  µε µάρµαρο .  

Στην ακµή του σκαλοπατιού  που συνδέεται  το 
πάτηµα µε το ρίχτι να δηµιουργηθεί σκοτία , χωρίς 
προεξοχή του πατήµατος .  

β2. Οι λεπτοµέρειες επίστρωσης του άνω πλατύσκαλου 
µε µάρµαρο πάχους 3 εκατοστών . 

β3. Οι λεπτοµέρειες διαµόρφωσης του κάτω 
πλατύσκαλου µε ξύλινο καρφωτό  δάπεδο , από 
λωρίδες και ψευδοπάτωµα .  

β4. Η διαµόρφωση των σηµείων συνάντησης  των 
προηγούµενων κατασκευών .  

 
Γ. Στην όψη (πρόοψη) να σηµειωθούν η θέση της τοµής και 

τα υψόµετρα των πλατύσκαλων .  Η όψη να περιλάβει  
µόνον ό ,τι φαίνεται  από το υψόµετρο 0.00 και άνω .  

 
∆. Ο γενικός  τίτλος του θέµατος "ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

ΣΚΑΛΑΣ" να αναγραφεί , επίσης µε σινική µελάνη , σε 
κατάλληλη θέση και  µε κατάλληλο µέγεθος .  

 Στα ζητούµενα σχέδια να αναγραφούν  όλα τα 
απαραίτητα  στοιχεία (διαστάσεις , τίτλοι επί µέρους 
σχεδίων και κλίµακες σχεδίασης , ονοµασίες και µεγέθη 
υλικών και κατασκευών , συµβολισµοί υλικών , σύµβολα 
και ενδείξεις). 

 
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ : 

 
- Ορθότητα γεωµετρικής απεικόνισης   25 µονάδες  
- Ορθότητα κατασκευής  δοµικών  
   στοιχείων και υλικών 40 µονάδες  
- Ποιότητα σχεδίασης 15 µονάδες  
- Βαθµός ολοκλήρωσης 10 µονάδες  
- Γενική εικόνα  10 µονάδες  
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ  ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ  ΥΠΟΨΗ ΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ : 

1. Τα γράµµατα και οι αριθµοί να σχεδιαστούν  µε 
ελεύθερο  χέρι ή µε τα επιτρεπόµενα όργανα  σχεδίασης .  

2. ∆ε χρειάζεται  άλλο χαρτί ή ριζόχαρτο .  
3. Οι πράξεις  που ενδεχόµενα θα χρειαστούν , θα γίνουν µε 

µολύβι πάνω  στην επιφάνεια  σχεδίασης σε κατάλληλη  
θέση και θα σβηστούν πριν την παράδοση της κόλλας 
σχεδίασης .  

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  

 
1. Στους υποψήφιους δε διανέµεται τετράδιο .  
2. Στην κόλλα σχεδίασης  και στην κατάλληλη θέση να 

γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά .  Τα θέµατα  να µην τα  
αντιγράψετε στην κόλλα .  

3. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε την 
κόλλα σχεδίασης  και τα φωτοαντίγραφα . 

4. Κάθε κατασκευαστικά  και µορφολογικά  σωστή λύση 
είναι αποδεκτή .  

5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τέσσερις  (4) ώρες µετά τη διανοµή 
των φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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