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Βρεφονηπιακός Σταθμός
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Δημιουργία ενός νέου αστικού Μετώπου με ισχυρή αρχιτεκτονική ταυτότητα το
οποίο ολοκληρώνει το οικόπεδο, διευθετεί τη δημόσια κυκλοφορία και δημιουργεί
ένα καθαρό όριο ανάμεσα στις χρήσεις και το δημόσιο χώρο του οικοπέδου.
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Το κτιριολογικό πρόγραμμα κατανέμεται σε όγκους τοποθετημένους κάθετα στο
νέο μέτωπο που ανοίγονται προς το Νότο. Οι όγκοι τοποθετούνται σε απόσταση
ώστε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση επιφάνειας όγκων που κοιτούν το Νότο.

Β
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Αυλή Βρεφονηπιακού Σταθμού

Κηπαλάκι

Οδός Βερναδάκη

+19.50

ΚΗΦΗ

+20.50

Εξωτερικός χώρος ΚΗΦΗ

+20.50

Βοριοανατολική άπο η του συγκροτήματος
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Διαχωρισμός των προγραμματικών λειτουργιών έτσι ώστε να είναι δυνατή η
αυτόνομη λειτουργία καθώς και η κατασκευή σε δύο στάδια. Ο Βρεφονηπιακός
Σταθμος χωροθετείται στο βόρειο άκρο περικλείοντας την αυλή και το ΚΗΦΗ στο
νότιο άκρο ανοίγοντας προς το πάρκο.
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Ανάμεσα στον σταθμό και το ΚΗΦΗ δημιουργείται το Κηπαλάκι, όπου τα
νήπια και οι ηλικιωμένοι μπορούν να περάσουν χρόνο μαζί περιποιώντας
οπωροκηπευτικά και αρωματικά ενδημικά φυτά.
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Δημιουργία μίας προστατευμένης Στοάς που πλαισιώνει την κυκλοφορία, φέρνει
στο επίκεντρο τον χρήστη δημιουργώντας μία αλληλουχία επιμελημένων στιγμών
και οργανώνει τις εισόδους στα επιμέρους κτίρια.

Χώρος στάθμευσης ΚΗΦΗ

Πάρο Ευεξίας

Πάρκο Ίριδας

+19.10

Α
Οδός Σ. Δραγούμη

Σχέδιο ενικής ιάταξης
κλίμακα
Θερινό Ηλιοστάσιο
21 Ιουνίου 2020
Ηλιακή μεσημβρία 13.25 μ.μ
77.7°

Κυρίαρχοι Βορειοδυτικοί άνεμοι
Μάρτη -Οκτώβρη
“καλοκαιρινά μελτέμια”

Β
Δύση Ηλίου
20.43 μ.μ

Α
Δύση Ηλίου
17.15 μ.μ

Ανατολή Ηλίου
6.08 π.μ

Από εις της ανατολικής ό ης και στοάς επί της οδού Βερναδάκη

Χειμερινό Ηλιοστάσιο
21 Δεκεμβρίου 2020
Ηλιακή μεσημβρία 12.22 μ.μ
28.5°

Δ

Τραπεζαρία Βρεφονηπιακού Σταθμού

06

Πάρκο Ίριδας
Ανατολή Ηλίου
7.29 π.μ

Χώρος διημέρευσης ΚΗΦΗ

Το πάρκο γειτονιάς έχει δύο διακριτές ενότητες, το πάρκο της Ίριδας το οποίο
προστατεύεται από μια στέγη με φωτοβολταϊκά πάνελ που εκμεταλλεύεται τον
προσανατολισμό και το πάρκο Ευεξίας το οποίο φυτεύεται δημιουργώντας έναν
καινούριο πνεύμονα πρασίνου στην περιοχή.

Κηπαλάκι

Εξωτερικός χώρος βρεφών

Αυλή Βρεφονηπιακού
Σταθμού

Αίθουσες βρεφών

Αίθουσες νηπίων

Προσβάσιμο δώμα

Χώρος παρασκευής
γάλατος

Πάρκο Ευεξίας

Αίθουσα ύπνου
νηπίων

Ν
Δευτερεύοντες Νοτιοδυτικοί άνεμοι
Νοέμβρη -Φλεβάρη

Κυρίαρχοι Νότιοι άνεμοι
Νοέμβρη -Φλεβάρη

Αξονομετρικό ενικής ιάταξης

ομή Συγκροτήματος ΑΑ
κλίμακα

13852586DK
Αρχιτεκτονικά Εργαλεία

Πορτέλες

Ασύμμετρη Ογκοπλασία

Οι πορτέλες, βενετσιάνικο στοιχείο ενσωματωμένο
στην Κρητική παράδοση, εδώ γίνεται αυτοφερόμενο
στοιχείο από σκυρόδεμα το οποίο ορίζει τις εισόδους
στο οικόπεδο αλλά και στα επιμέρους κτίσματα.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της λαϊκής αρχιτεκτονικής είναι η ασύμμετρη ογκοπλασία
που εκφράζεται σε κάτοψη και τομή. Χρησιμοποιώντας την ευελιξία της αρχιτεκτονικής
έκφρασης που προσφέρει η ασύμμετρη ογκοπλασία, ομαδοποιούμε κοινές λειτουργίες
και τις οργανώνουμε σε ορθοκανονικά σχήματα που εκφράζονται με βαθμιδωτούς
εναλλασόμενους όγκους σε κάτοψη και σε τομή. Το αποτέλεσμα είναι η μορφολογική
λιτότητα και πλαστικότητα του κτιριακού όγκου που εκφράζει συνάμα τη λειτουργικότητα
της κάτοψης.

Με τη ρυθμική της επανάληψη παράλληλα της
διαδρομής, η πορτέλα βοηθάει στον ορισμό και την
οργάνωση της κυκλοφορίας, δημιουργώντας ένα
αναγνωρίσιμο αστικό μέτωπο με ισχυρή αρχιτεκτονική
ταυτότητα το οποίο πέρα από σκίαση και θεάσεις
παρέχει συνθετική συνοχή.

Αποτύπωση παραδοσιακού οικισμού
των Κάτω ζινεβριανών

Κρεβατίνα
Η κληματαριά ή κρεβατίνα στην Κρήτη είναι ο κατεξοχήν τρόπος σκίασης ο οποίος εδώ
μεταφράζεται σε ένα κάνναβο που διατρέχει το οικόπεδο και φέρει ελαφριές ξύλινες
κατασκευές. Ο σκελετός των κατασκευών αυτών είναι ίδιος αλλά η πλήρωσή τους
διαφέρει ανάλογα με τη χρήση του χώρου.
Σε χώρους κίνησης, πληρώνεται με καλάμια όπου θα αναρριχηθούν φυτά, στον
υπαίθριο χώρο των βρεφών με πανιά για τη βέλτιστη σκίαση από τον ήλιο ενώ στο
Πάρκο γειτονιάς προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ. Η κρεβατίνα τέλος
εκτείνεται και στεγάζει το χώρο διημέρευσης του ΚΗΦΗ τονίζοντας έτσι το χαρακτήρα
του σαν κομμάτι του Πάρκου γειτονιάς.

Καμάρες
Στην Κρητική αρχιτεκτονική η καμάρα συναντάται
στο καμαρόσπιτο όπου επιτυγχανει λειτουργική
αυτονομία μεγιστοποιώντας τις διαστάσεις της
κάτοψης και του ύψους.
Εδώ χρησιμοποιείται ως βασικό και οικονομικά
αποδοτικό στοιχείο του Φ.Ο. του Β.Σ.με δύο
τρόπους: στο ισογειο παρουσιάζεται αυτούσια
δημιουργώντας μέσω της επαναληψης της έναν
ιδιαίτερο χώρο εσωτερικά ενώ στο διώροφο
τμήμα του κτιρίου επιμηκύνεται και γίνεται τμήμα
του στατικού πλαισίου.

Ανεπτυγμένο αξονομετρικό διάταξης των αρχιτεκτονικών εργαλείων

Αρθρωτοί τοίχοι
Οι αρθρωτοί ξύλινοι εσωτερικοί τοίχοι του βρεφονηπιακού σταθμού σχεδιάζονται
από τυποποιημένα (modular) μέρη οικονομικής τοπικής ξυλείας. Αυτά μπορούν να
συναρμολογηθούν στο γιαπί ή να έρθουν προκατασκευασμένα. Ο σχεδιασμός τους
με κατάλληλο φάρδος προσφέρει αναγκαίους εκτεταμένους αποθηκευτικούς χώρους
και ηχομόνωση ενώ επιτρέπει θέασεις και την επίβλεψη των μαθητών καθώς και την
ένταξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών
Ο σχεδιασμός των τοίχων παρέχει εκτός των άλλων τη δυνατότητα αποσυναρμολόγησής
τους σε περίπτωση που οι ανάγκες του κτιρίου αλλάξουν με την δυνατή
επανασυναρμολόγηση τους σε άλλη διάταξη. Η λογική αυτή είναι σύμφωνη με τις
αρχές του αειφόρου σχεδιασμού(sustainable design) και της κυκλικής οικονομίας(circular economy) που διέπουν την πρότασή μας, την ελαχιστοποίηση δομικών απορριμάτων
και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

ορτέλες συνδεδεμένες με το Φ Ο του κτιρίου

ορτέλες ως αυτοφερόμενο κατασκευαστικό στοιχείο

ορτέλες ως μέρος του Φ Ο του κτιρίου

Καμάρες με πλατύπελμη θεμελίωση

ιαστασιολόγηση και οπλισμός δοκού

cm

cm

Αξονομετρικό διάγραμμα του Φ Ο του βρεφονηπιακού σταθμού

Φ Ο του βρεφονηπιακού σταθμού

λαστικές κατακόρυφες μετακινήσεις καμάρες διόροφου κτίσματος
Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας

λαστικές κατακόρυφες μετακινήσεις πλάκα ισογείου
Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας

σόγεια κατασκευή τραπεζαρίας

ιόροφη κατασκευή
βρεφονηπιακού σταθμού

αραδοσιακές τοιχοποιίες τσατμά

2

υπικό παράδειγμα ασύμμετρης
ογκοπλασίας κάτο η και τομη

Βρεφονηπιακός σταθμός
κάτο η και τομη
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4

το άσος

5

Γωνιά παρουσίασης
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Γωνιά παρεούλας με
κινητό εξοπλισμό
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υπική διάταξη αίθουσας νηπίων
23500
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D

Κάθε αίθουσα απασχόλησης νηπίων έχει τη δική της χρωματική παλέτα η οποία εκφράζεται κατά μήκος
του Διαδρόμου Παιχνιδιού ώστε τα νήπια να την αναγνωρίζουν από μακριά αλλά κα στο εσωτερικό.
Κάθε αίθουσα περικλείεται από έναν εξωτερικό τοίχο με μεγάλα ανοίγματα, δύο αρθρωτούς ξύλινους
τοίχους και ένα πτυσσόμενο διαχωριστικό που δίνει τη δυνατότητα ενοποίησης των αιθουσών ανά δύο.
Κάθε αίθουσα περιλαμβάνει 4 διαφορετικές Γωνιές: του WC/Λουτρού, των καλλιτεχνικών/κατασκευών,
της παρεούλας και της παρουσίασης και περιλαμβάνει εξοπλισμό που ευνοεί την κίνηση, τη συνεργασία,
την απο-συναρμολόγηση, τη διαδραστικότητα ένα παιχνιδιάρικο περιβάλλον. Κάθε Γωνιά εξοπλίζεται
με τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους και εργαλεία, με τα κατάλληλα φωτιστικά, παιχνίδια
κλπ.

E

πο η της Κόκκινης αίθουσας νηπίων

F
Γωνιά λουτρού

υπαίθριος χώ
ρος βρεφώ
ν

Ενσωματωμένη είσοδος στον
αρθρωτό τοίχο

Χώρος ύπνου βρεφών

Πτυσσόμενες πόρτες παρέχουν την
δυνατότητα ένωσης δύο αιθουσών

Παράθυρα στο διάδρομο παρέχουν
δυνατότητα εποπτείας της αίθουσας
Χώρος απαχόλησης βρεφών

G
χλωοτάπητ
ας και

χαμηλή φύτ
ευση

H

Κάτο η Βρεφονηπιακού Σταθμού ος όροφος
κλίμακα
I

ηλιακοί συλ

λέκτες

Κρεμαστά ακουστικά διαφράγματα
και φωτιστικά

Δίριχτη στέγη

Θερινό ηλιοστάσιο
12.30 μ.μ

Υδραυλικό επίχρισμα κουρασανίτ
σταρωμένη γυψοσανίδα
20 εκ. θερμομόνωση
εμβράνη υγροπροστασίας
20 εκ. οπλισμένο εμφανές
σκυρόδεμα
Φωτοβολταικά πάνελ

Εξοπλισμός συστήματος αερόψυκτης αντλίας θερμότητας (
οπτικά κρυμμένος πίσω από το στηθαίο

φυτεμένη επι
κλινής στέγη

Ανοιγόμενος φεγγίτης
με βόρειο προσανατολισμό
και εξωτερικό ρολό σκίασης

Φωτισμός διαδρόμου ορόφου
με φωτοσωλήνες

A1
ρ

A2

)

A3

A4

Στηθαίο τσιμεντόλιθων
Εξωτερική μόνωση

A5

ρορρο

υπική διάταξη αίθουσας βρεφών
+27 .20

Εξωτερικό σύστημα σκίασης με
ανοιψώμενες οριζόντιες εξωτερικές
περσίδες αλουμινίου μηχανικά ελεγχόμενο

Εξωτερική τοιχοποιία : Τοίχοι μάζας / Τοίχοι Θερμικής αποθήκευσης

Μηχανικά ελεγχόμενο ανοιγόμενο παράθυρο
με ενεργειακούς υαλοπίνακες και κουφώματα

Υδραυλικό επίχρισμα κουρασανίτ
σταρωμένη γυψοσανίδα
14 εκ. θερμομόνωση
εμβράνη υγροπροστασίας
14 εκ. άοπλο αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα

Οι αίθουσες για τα βρέφη αναπτύσσονται στον πρώτο όροφο και έχουν και αυτές διακριτές θεματικές
παλέτες με θέματα της φύσης: την Έρημο, το Δάσος, το Φαράγγι και τη Θάλασσα. Ο χώρος απασχόλησης,
ύπνου και αλλαγών/λουτρού της καθεμιάς σχεδιάζονται ο ένας ως συνέχεια του άλλου και όχι ως
ξεχωριστά “δωμάτια”. Αυτό διευκολύνει το έργο του προσωπικού επιτρέποντας την εποπτεία όλων των
χώρων και μειώνοντας τις φυσικές αποστάσεις.
Η Γωνιά του Λουτρού περιλαμβάνει μεγάλα παιδικά λουτρά και πάγκο αλλαγής με ερμάρια. Η Γωνιά
του Υπνου διαμορφώνεται με παιδικά κρεβατάκια ασφαλείας ενώ η Γωνιά Απασχόλησης φέρει μαλακά
καθισματάκια και αποθηκευτικούς χώρους για παιχνίδια. Οι δύο κεντρικές ομάδες χώρων μπορούν να
ενοποιηθούν με το άνοιγμα των ενδιάμεσων πτυσσόμενων στοιχείων.

πο η της αίθουσας βρεφών Δάσος

+23.50

Χειμερινό ηλιοστάσιο
12.30 μ.μ
ρθρωτός αποσπώμενος τοίχος με ερμάρια, ράφια, συρτάρια και
ενσωματωμένα ανοίγματα, παγκάκια, παιχνίδια και
ηχοαπορροφητικές επιφάνειες

Μηχανικά ελεγχόμενο ανοιγόμενο παράθυρο
με ενεργειακούς υαλοπίνακες και κουφώματα
Στέγαστρο σκίασης - μεταλλική κατασκευή
με διάτρητα φύλλα αλουμινίου

άμπα διαδροόμου παιχνιδιού
με ήπιες κλίσεις και πλατώματα
ξύλινη κατασκευή με επένδυση μοκέτας
και ενσωματωμένες πλαστικές μπάλες αναπήδησης

+19.00

Κυκλικό άνοιγμα με ενεργειακούς υαλοπίνακες
πλαισιωμένο με μεταλλική κατασκευή
Εξωτερική επένδυση ξύλου και εσωτερική επένδυση με μαξιλάρια
Δυνατότητα ενσωμάτωσης και απόκρυψης
συστημάτων αερισμού

έλεγχος συστημάτων σκίασης και αερισμού με

Κρεμαστά ακουστικά πάνελ και φωτιστικά

0.5 εκ. δάπεδο linoleum
5 εκ. άοπλο σκυρόδεμα - ενδοδαπέδια θέρμανση
1,5 εκ. ηχομονωτικό - αντικραδασμικό φύλλο
,5 εκ. θερμομόνωση
25 εκ. πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος

ομή Βρεφονηπιακού Σταθμού
κλίμακα

ιάγραμμα κλιματισμού αερισμού και ενδοδαπέδιας θέρμανσης

ιάγραμμα ηλιασμού και παθητικής ηλιοπροστασίας

ιάγραμμα συλλογής και χρήσης ομβρίων υδάτων

13852586DK
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Ανοιγόμενοι φεγγίτες με βόρειο προσανατολισμό

Στρώματα οροφής

Χώρος ανάπαυσης

Οριζόντια φέροντα στοιχεία δοκοί τύπου

+19.68

Φωτισμός με solar tubes

Υπόγειο μηχανολογικών
εγκαταστάσεων

Χώρος παρασκευής γεύματος

Χώρος εισόδου

Ημιυπαίθρια στοά

Χώρος διημέρευσης

εταλλικά υποστηλώματα

+19.68

οπλο σκυρόδεμα
λάκα οπλισμένου σκυροδέματος

+20.50
εμελίωση με πέδιλα

ομή Κ Φ
κλίμακα
+20.50

Αξονομετρικό κατασκευής Κ Φ

Στρώση τσιμεντοσανίδας
μόνωση

εκ

Στεγανωτική μεμβράνη
Φύλλα ξύλου κόντρα πλακέ
χομόνωση ορυκτού βάμβακα
Λεπτά συμπαγή ξύλινα στοιχεία
εγκιβωτισμένα στις κύριες δοκούς

Δυνατότητα ενσωμάτωσης
και απόκρυψης των
συστημάτων φωτισμού και
θέρμανσης/ψύξης του χώρουω

+20.48

ιπλοί ξύλινες δοκοί με ενδιάμεση
δοκό χάλυβα
εταλλικό υποστήλωμα

ότια ό η Κ Φ
κλίμακα

Χώρος στάθμευσης ΚΗΦΗ
Πάρο Ευεξίας

ξονομετρικό συναρμολόγησης
σύνθετων δοκών και μεταλλικού
υποστηλώματος

Κατασκευή σύμμικτης στέγης

Το ΚΗΦΗ έχει σχεδιαστεί ως το κατεξοχήν σημείο συνάντησης κάτω από τη σκιά, το περίπτερο στην πλατεία που γίνεται στέκι και πόλος έλξης,
ένα χαρούμενο και ζωντανό σημείο αναφοράς και συνάντησης των χρηστών και της κοινότητας. Στο κέντρο του σχεδιασμού τοποθετούμε τις
ανάγκες των χρηστών και των εργαζομένων, προσφέροντας ένα θερμό και γαλήνιο περιβάλλον με πλούσιο φυσικό φωτισμό και οπτικές φυγές
στον εξωτερικό περίγυρο.

Πάρκο Ίριδας
+19.90

Το κτίριο είναι χωρισμένο σε δύο διακριτούς όγκους αντικατοπτρίζοντας το διαχωρισμό των λειτουργιών σε ιδιωτικές (ανάπαυση) και δημόσιες
(διημέρευση). Αυτό εκφράζεται αρχιτεκτονικά με έναν εσωστρεφή κλειστό όγκο με περιορισμένα ανοίγματα και έναν διαμπερή. Ο διαμπερής
όγκος φέρει ένα ελαφρύ ξύλινο στέγαστρο που παρουσιάζεται σαν φυσική συνέχεια του πάρκου.
Το πάρκο καταλαμβάνει το νότιο τμήμα του οικοπέδου εκμεταλλευόμενο τον καλό προσανατολισμό και αποφεύγοντας τους ισχυρούς βόρειους
ανέμους (μελτεμια). Το διασχίζει στο κέντρο του η Στοα διαμορφώνοντας έτσι δύο διακριτές ζώνες δραστηριοτήτων, το Πάρκο Ίριδας νότια και
το Πάρκο Ευεξίας βόρεια αυτής.

Κάτο η Κ Φ

και πάρκο γειτονιάς
κλίμακα

Κ Φ

πο η χώρου διημέρευσης του Κ Φ

ομή στο

άρκο ειτονιάς
κλίμακα

οτιοανατολική άπο η του συγκροτήματος

