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Πρόταση κατοικιών για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών - ΚΑΤΟΙΚΙΑ 95μ2
Το έργο αυτό εκπονήθηκε στα πλαίσια του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τους πληγέντες
των εκτεταμένων πυρκαγιών του 2007, στον οποίο απέσπασε το πρώτο ισότιμο βραβείο. Στόχος ήταν η
δημιουργία ενός τύπου κατοικίας, που θα εντάσσεται στο φυσικό αλλά και στο παραδοσιακό περιβάλλον,
και θα μπορεί να επαναληφθεί και να συνδυαστεί με παραλλαγές διαφορετικού μεγέθους χωρίς να
εναντιώνεται στο τοπίο ή στα αρχιτεκτονικά σύνολα στα οποία θα τοποθετηθεί. Η κατασκευή από
λιθοδομή με την τοπική πέτρα της περιοχής και η εσωτερική θερμομόνωση συνεισφέρουν στη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ ταυτόχρονα τα αντιδιαμετρικά ανοίγματα ενισχύουν το φυσικό
αερισμό. Τέλος, το βρόχινο νερό συλλέγεται σε υπόγεια δεξαμενή και χρησιμοποιείται για δευτερεύουσες
χρήσεις.
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