
Къща в Ситония 
House in Sithonia
Първоначално състояние 
на терена 
Теренът се намира на около 
50 м от плаж в южната част на 
полуостров Ситония/ Гърция. 
Той е част от малко селище с 
вилни редови сгради и остава 
незастроен дълго след като са 
построени останалите къщи. 
Ориентацията на терена е с 
посока югоизток към морето. 
По местните урбанистични 
наредби за тази територия 
големината на сградата може 
да е максимално 200 м2. 
Климатът е субтропичен като 
ежегодно се случват силни 
порои, които заливат 
околността на около 30-40 см 
височина и ерозират терените. 

Цел на проекта
Да се проектира сграда за 
целогодишно обитаване с 
ориентацията на сградата 
на юг-югоизток към морето. 
Ослънчаването на тази част 
от сградата е целодневно 
през летните месеци, а 
температурите са високи и 
трябва да се предвиди сигурна 
слънцезащита. Програмата за 
проектиране предвижда голяма 
вътрешна дневна, лятна дневна 
с кухня отвън, 3 самостоятелни 
спални с бани, едната от които 
да е свързана с дневната, 
както и отделна баня отвън с 
възможност за поставяне на 
каравани в тази част на двора.

Initial condition  
of the area
The terrain is located about 50m 
from the beach in the southern 
part of the peninsula of Sitho-
nia / Greece. It is part of a small 
village with villa buildings and 
remains undeveloped long af-
ter the other houses were built. 
The orientation of the terrain is 
southeast to the sea. According 
to the local urban regulations 
for this territory, the size of the 
building can be a maximum of 
200 m2. The climate is subtrop-
ical with strong torrents every 
year, which flood the area at an 
altitude of about 30-40 cm and 
erode the terrain.

Purpose of the project
The purpose of the project is to 
design a house for year-round 
living with the orientation of the 
building south-southeast orien-
tation to the sea. The sun expo-
sure of this part of the building 
is all day during the summer 
months, and the temperatures 
are high and safe sun protection 
must be provided. The design 
program provides a large indoor 
living room, summer outdoor liv-
ing place with a kitchen, 3 sepa-
rate bedrooms with bathrooms, 
one of which is connected to 
the living room, and a separate 
bathroom outside with the pos-
sibility of placing caravans in this 
part of the yard.

Място : Ситония, Гърция
РЗП : къща  200 m2 + тераса 288 m2 
Двор : 3100 m2
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Floor area : house 200 m2 + terrace 288 m2 
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