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Μονοκατοικία 
στο Μαραθώνα Αττικής
Η κατοικία επιφάνειας 205 τ.μ. βρίσκεται εντός του οικισμού του Μαραθώ-
να και αναπτύσσεται σε δύο ορόφους και ένα υπόγειο. Ο προσανατολισμός 
του κτιρίου είναι νοτιοανατολικός κατά μήκος ενός οικοπέδου 1.900 τ.μ. Το 
δομημένο περιβάλλον της περιοχής δεν παρουσιάζει ομοιογένεια και συνε-
πώς δεν υπήρχε συγκεκριμένη αισθητική που να έπρεπε να ακολουθηθεί. 

λκμκ αρχιτέκτονες μηχανικοί

Κατσιβέλη Λίλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

Μιχαλόπουλος Κυριάκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. - Μ.Β.Α. Ε.Μ.Π.

Κείμενο
Μπάρμπας Κωνσταντίνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Ζητούμενο για το γραφείο “λκμκ - αρχιτέκτονες” είναι τόσο στο συγκεκριμένο έργο στο 
Μαραθώνα Αττικής, όσο και γενικότερα, να ανεγείρονται κτίρια έτσι κατασκευασμένα, 
ώστε αφενός να έχουν μειωμένες ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση το χειμώνα και κλι-
ματισμό το καλοκαίρι και αφετέρου να έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του πε-
ριβάλλοντος από εκπομπές βλαβερών αερίων. Φυσικά αξίζει να αναφερθεί ότι σε αυτό 
συνέβαλαν οι χρήστες και ιδιοκτήτες του ακινήτου που ήταν συνειδητά ευαίσθητοι σε 
θέματα οικολογίας, και οι οποίοι κατανόησαν ότι με απλά μέσα, χωρίς περιττές σπατάλες 
και ένα απαγορευτικά μεγαλύτερο κόστος κατασκευής μπορούσαν να έχουν ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας. Έχοντας βρει “αρωγό” στην 
προσπάθειά μας κατά τη φάση του σχεδιασμού, προχωρήσαμε στην εφαρμογή μικρών 
τεχνασμάτων ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου. 

Εφαρμογή απλών αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού

Το ήπιο κλίμα της περιοχής, που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες ακρότητες, έδωσε τη δυ-
νατότητα εφαρμογής απλών αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού, χωρίς όμως αυτές να 
αντιβαίνουν τις παραδοσιακές τεχνικές και τεχνοτροπίες δόμησης. Η εφαρμογή πιο 
σύνθετων πρακτικών βιοκλιματικού σχεδιασμού, όπως φωτοβολταϊκά πάνελ (με εξαίρε-
ση το πάνελ του ηλιακού θερμοσίφωνα), εξεζητημένα οικολογικά υλικά κ.α., δεν ήταν 
απαραίτητη, ούτε επιθυμητή για το χειρισμό και τη σχεδιαστική επίλυση του κτιρίου. Η 
χρήση, η τοποθεσία και το διατιθέμενο κεφάλαιο των ιδιοκτητών σε συνδυασμό με τους 
πολεοδομικούς περιορισμούς ήταν τελικά οι βασικοί άξονες στους οποίους κινήθηκε ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή του συγκεκριμένου κτιρίου. 
Η εξωτερική μορφή του κτιρίου χαρακτηρίζεται από τους απλούς γραμμικούς όγκους και 
την επιμήκη μονόριχτη στέγη που διατρέχει τον άξονα του κτιρίου. Ο κάθε όγκος που 
συνθέτει την κατοικία, φιλοξενεί και μια διαφορετική δραστηριότητα. Βασική ιδέα κατά 
το σχεδιασμό ήταν ο χωρισμός της κατοικίας σε δύο επίπεδα. Στο χώρο του ισογείου 
οργανώνονται όλοι οι χώροι διημέρευσης, ενώ στον όροφο βρίσκονται δευτερεύουσες 
χρήσεις όπως το γραφείο των ιδιοκτητών και ένας ξενώνας. 
Το σωστότερο από ενεργειακή σκοπιά σχήμα ενός κτιρίου είναι εκείνο που εμφανίζει 
το χειμώνα τις μικρότερες θερμικές απώλειες και το μεγαλύτερο ηλιακό κέρδος, ενώ 
το καλοκαίρι τη μικρότερη δυνατή θερμική επιβάρυνση από την ηλιακή ακτινοβολία. 
Έτσι, έγινε λοιπόν προσπάθεια το κτίριο να έχει όσο το δυνατόν πιο συμπαγή όγκο, ενώ 

συγχρόνως είναι επιμηκυμένο στον άξονα 
Ανατολής - Δύσης, που είναι και το ιδανι-
κότερο για τα εύκρατα κλίματα, όπως αυτό 
της χώρας μας. Βέβαια το μικροκλίμα του 
τόπου και η γειτνίαση με τα διπλανά κτί-
ρια, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλο-
γή του βέλτιστου σχήματος και την εκλογή 
της οριστικής μορφής και όγκου της κα-
τοικίας. Το τελικό αποτέλεσμα που προέ-
κυψε είναι μια, ουσιαστικά, απλή και όσο 
το δυνατόν συμβατική κατασκευή, ώστε 
να μην ξενίζει από θέμα αισθητικής άπο-
ψης. Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιή-
θηκαν είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα, τα 
τούβλα και ο σοβάς, τα οποία όμως προ-
σφέρουν στο συμπαγές οικοδόμημα αυ-
ξημένη μάζα με υψηλό συντελεστή θερμο-
χωρητικότητας. 

Ορθή διάταξη των χώρων

Οι μικροκλιματικές συνθήκες που επικρα-
τούν στις πλευρές ενός κτιρίου είναι επίσης 
καθοριστικές για την ορθή διάταξη των 
χώρων. Η βόρεια πλευρά παραμένει η πιο 
ψυχρή, γιατί δεν δέχεται άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και γιατί οι χειμερινοί άνεμοι 
έχουν συνήθως βορινή κατεύθυνση.
Έτσι, σε αυτήν τοποθετήθηκαν τα μικρό-
τερα ανοίγματα και αυτά των βοηθητικών 
χώρων, όπως τα λουτρά, η αποθήκη και η 
κουζίνα που έχουν ανάγκη από σταθερό 
φωτισμό και καλό αερισμό. Η ανατολική 

και δυτική πρόσοψη δέχεται ίση ποσότη-
τα ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά η δυτική 
παραμένει πιο ζεστή εξαιτίας του συνδυ-
ασμού ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλών 
μεσημβρινών θερμοκρασιών του αέρα. 
Η νότια πλευρά είναι η φωτεινότερη και η 
πιο ζεστή και δέχεται ηλιακή ακτινοβολία 
στη διάρκεια όλης της ημέρας.
Η νοτιο-ανατολική όψη λοιπόν, μοιράστη-
κε ανάμεσα στην είσοδο με την επιβλητική 
μαρμάρινη σκάλα και την κεντρική βερά-
ντα. Η βεράντα αποτελεί και τη συνέχεια 
του καθιστικού κατά τους θερινούς μήνες, 
με θέα τον κήπο.
Στη νότια πλευρά βρίσκονται τα περισσό-
τερα αλλά και τα μεγαλύτερα ανοίγματα 
του κτιρίου. Τα μικρά ανοίγματα στη βο-
ρινή πλευρά σε συνδυασμό με τα μεγα-

λύτερα στη νότια βοηθούν το κτίριο για 
φυσικό δροσισμό κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. 

Χρήση μεθόδου του απευθείας
ηλιακού κέρδους

Στο συγκεκριμένο κτίσμα χρησιμοποιήθηκε 
ο πιο απλός και συνηθισμένος τρόπος εκ-
μετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας για 
τη θέρμανση του κτίσματος που δεν είναι 
άλλος από την μέθοδο του απευθείας ηλι-
ακού κέρδους, δηλαδή είναι η δέσμευση 
της μέσα από τα γυάλινα ανοίγματα του 
κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή, το κτίριο 
λειτουργεί σαν συλλέκτης, αποθήκη και δι-
ανομέας της θερμότητας. Έτσι, τα μεγάλα 
ανοίγματα στον νότο με θερμοδιακοπτό-
μενα κουφώματα αλουμίνιου λειτουργούν 
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και ως συλλέκτες ηλιασμού, αφού οι διπλοί 
υαλοπίνακες εξασφαλίζουν μεγάλο συντε-
λεστή θερμοπερατότητας. Ο συνδυασμός 
των παραθύρων με τα δομικά στοιχεία των 
χώρων αυτών εσωτερικά, παρουσιάζουν 
μικρές θερμικές απώλειες αφού για τους 
εσωτερικούς χώρους επιλέχθηκαν υλικά με 
μεγάλη θερμοχωρητικότητα, ώστε να απο-
θηκεύουν θερμότητα, αφενός χρήσιμη για 
το χειμώνα και αφετέρου να συμβάλλουν 
στην αποφυγή της υπερθέρμανσης του 
χώρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η 
μέθοδος αυτή επιλέχθηκε για τα προτερή-
ματά της, αφού είναι η φθηνότερη και πιο 
εύκολα εφαρμόσιμη σε σχέση με τα υπό-
λοιπα παθητικά συστήματα. 

Αυξημένες μονώσεις

Επίσης, χωρίς να υπάρξει σημαντική αύ-

ξηση στο κόστος κατασκευής, έγινε χρή-
ση αυξημένων μονώσεων, που όμως θα 
αποσβεσθεί με την περιορισμένη χρήση 
συμβατικής θέρμανσης, τη μειωμένη αρ-
χική εγκατάσταση και χρήση κλιματιστι-
κών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε 
στην εξάλειψη τυχόν θερμογεφυρών από 
κακοτεχνίες, ώστε να περιοριστούν τα 
“ασθενή” σημεία του κτιριακού κελύφους 
(ένωση διαφορετικών υλικών, αλλαγές 
στα πάχη κ.α.) στα οποία η θερμική του 
αντίσταση εμφανίζεται μειωμένη συγκριτι-
κά με τη θερμική αντίσταση στο υπόλοιπο 
κέλυφος και κατά συνέπεια στη θέση εκεί-
νη η θερμική ροή να είναι αυξημένη.
Αυτό επιταχύνθηκε με την προσεκτική το-
ποθέτηση της μόνωσης στην εξωτερική 
παρειά του κελύφους, εξωτερικά δηλαδή 
του σκελετού και της τοιχοποιίας πλήρω-

σης, επηρεάζοντας την ενεργειακή συ-
μπεριφορά του κτιρίου και επιφέροντας 
σημαντική αύξηση της αίσθησης θερμικής 
άνεσης στο εσωτερικό του χώρου.
Κατά την είσοδο στην κατοικία προκατα-
λαμβάνεσαι από το διπλό ύψος ορόφου 
και την μεταλλική κρεμαστή σκάλα με 
τον σκαλοκομμένο φορέα και τα λευκά 
δρύινα πατήματα. Κυρίαρχη θέση στο 
ισόγειο κατέχει το καθιστικό με την κεκλι-
μένη οροφή, το οποίο παρουσιάζει μικρή 
υψομετρική διαφορά σε σχέση με τους 
υπόλοιπους χώρους, παραμένοντας όμως 
ενοποιημένο με το χώρο της τραπεζαρίας 
και της κουζίνας. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκο-
νται τα δύο παιδικά υπνοδωμάτια, το wc 
των επισκεπτών και το master bedroom με 
το δικό του λουτρό.
Όλοι οι χώροι του ισογείου διαθέτουν 

απευθείας πρόσβαση στον κήπο. Το γραφείο στον όροφο έχει θέση “παρατηρητήρι-
ου”, καθώς υπάρχει οπτική φυγή τόσο προς τον εξωτερικό όσο και προς των εσωτερικό 
χώρο της κατοικίας. Επίσης η άμεση οπτική επαφή από το “μπαλκόνι” του γραφείου με 
το καθιστικό δημιουργεί ένα παιχνίδι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου.
Ο ξενώνας έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο δώμα που προκύπτει από την διάταξη των 
όγκων. Στην εσωτερική διαμόρφωση της κατοικίας έχουν χρησιμοποιηθεί γήινα χρώμα-
τα, ενώ τα υλικά που έχουν επιλεγεί για την επένδυση των δαπέδων είναι πλακάκια από 
τεχνητό γρανίτη και δρύινα πατώματα σε λευκές αποχρώσεις. Για τις βεράντες έχουν 
χρησιμοποιηθεί πλακάκια τεχνητού γρανίτη σε ανοιχτόχρωμη γκρι απόχρωση. Κατά την 
επιλογή των διάφορων δομικών στοιχείων λήφθηκαν υπόψη τόσο οι οπτικές αισθητικές 
τους ιδιότητες, όσο και η τοξικολογική τους δράση και περιβαλλοντική τους επίδραση 
για την παραγωγή αυτών. Τέλος, η ανέγερση του συγκεκριμένου κτίσματος κινήθηκε 
στο πλαίσιο του συνήθους κόστους ανάλογων κατασκευών αλλά με γνώμονα τον σεβα-
σμό στους περιορισμένους πόρους του φυσικού μας περιβάλλοντος. O σωστός σχεδι-
ασμός βελτιστοποιεί την απόδοση ορισμένων από τους παράγοντες που συμμετέχουν 
στο θερμικό ισοζύγιο. Με τον προσανατολισμό του κτιρίου και κυρίως των ανοιγμάτων 
του, την ογκολογική του μορφή, την αναλογία συμπαγών στοιχείων και ανοιγμάτων, 
την κατασκευή του κελύφους, και την επιλογή των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού 
και φωτισμού επιταχύνθηκε η σωστή θερμική συμπεριφορά του κτιρίου. 

Μελέτη - Επίβλεψη

Αρχιτεκτονική Μελέτη
λκμκ αρχιτέκτονες μηχανικοί
(Κατσιβέλη Λίλα Μιχαλόπουλος Κυριάκος) 

Τοπογραφική Μελέτη
Πολυχρονόπουλος Π. 
Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 

Στατική Μελέτη
Γαβαλάς Φ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

Η/Μ Μελέτη - Επίβλεψη
λκμκ αρχιτέκτονες μηχανικοί 

Φωτογράφος
Τζώρτζης Γ. 

Χρόνος Μελέτης
09-12/2006 

Χρόνος Κατασκευής
01/2007 - 02/2008

Εικ. 1 Οι γεωμετρικοί όγκοι του κτιρίου διαμορ-
φώνονται ανάλογα με τους εσωτερικούς χώρους. 
Ο όγκος του καθιστικού προβάλλει στο ισόγειο, 
ενώ στον όροφο κυριαρχεί το κεκλιμένο επίπεδο 
που στεγάζει το κλιμακοστάσιο, το γραφείο και 
τον ξενώνα. Το κτίριο όπως φαίνεται το βράδυ.
Εικ. 2 Η είσοδος προς την κατοικία καθώς και η 
βασική βεράντα του κτιρίου προσανατολίζονται 
νοτιοανατολικά, με θέα τον κήπο.
Εικ. 3 Στη δυτική πλευρά, ο μικρός όγκος του 
υπνοδωματίου με την στέγη, ισορροπεί μπροστά 
από τον ψηλό κεντρικό όγκο του κτιρίου. 
Εικ. 4 Η μαρμάρινη σκάλα κυριαρχεί στηνκεντρι-
κή όψη της κατοικίας, υπογραμμίζοντας την θέση 
της εισόδου.  
Εικ. 5 Η κουζίνα είναι κατασκευασμένη από ανοι-
χτόχρωμο φυσικό δρυ σε λιτές οριζόντιες γραμμές. 
Εικ. 6 Η κεντρική κρεβατοκάμαρα. 
Εικ. 7 Δεξιά από την είσοδο βρίσκεται ο ενιαίος χώ-
ρος του καθιστικού και της τραπεζαρίας. Στον ίδιο 
χώρο κυριαρχεί η μεταλλική κρεμαστή σκάλα. 
Εικ. 8 Το λουτρό των δύο παιδικών υπνοδωματί-
ων σε πράσινες αποχρώσεις.
Εικ. 9 Η κεκλιμένη οροφή του καθιστικού δια-
μορφώνεται με γυψοσανίδα και ενσωματώνει τον 
άμεσο και κρυφό φωτισμό του χώρου. 
Εικ. 10 Το φως διαχέεται από τα ανοίγματα που 
περιβάλλουν το κλιμακοστάσιο, αλλάζοντας συνε-
χώς την όψη του χώρου. 
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