
 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (ΓΕΝ) 

 ΑΝΕΓΕΡΘ ΝΕΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΔΟΘ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ: 21.000.000 € 

ΑΩΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ: Γ. ΡΑΤΫΝΘΣ  

ΣΤΑΤΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ:  ΚΑΝΫΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ Ε.Ε. (2006) 

 

Το Μουςείο Ναυτικισ Ραράδοςθσ πρόκειται να ανεγερκεί ςτο Άλςοσ Ναυτικισ Ραράδοςθσ, ςε χϊρο 
επιφανείασ 13.078m

2 
που παραχωρικθκε ςτο Γ.Ε.Ν. ςτο Ψαλθρικό Δζλτα. 

Το νζο κτιριο προβλζπεται ςυνολικισ επιφανείασ 8.539,41m
2
 και περιλαμβάνει υπόγειο, ιςόγειο με 

μικρό πατάρι και ζναν όροφο. Στο δϊμα του κτθρίου περιλαμβάνονται πριςματικζσ καταςκευζσ 
φωτιςμοφ των εκκεςιακϊν χϊρων, κακϊσ και τθσ βιβλιοκικθσ.  

Θ μελζτθ εφαρμογισ αποτελεί ςυνζχεια μιασ υπερδεκαπενταετοφσ διαδικαςίασ, με τθν αρχι τθσ το ζτοσ 
1989 με τθν ςυμμετοχι ςτον ςχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό. Μετά από δφο περίπου ζτθ εγκρίκθκε θ 
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και δόκθκε το Α' βραβείο ςτθν μελζτθ υπό τον αρχιτζκτονα Γιάννθ 
Ρατρϊνθ, ςτθν οποία ςυμμετείχαν οι βαςικοί ιδρυτζσ του γραφείου ΚΑΝΫΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ (Θ. & Θ. 
Τςιμϊνου). Θ μελζτθ ολοκλθρϊκθκε το 2006, ζπειτα από εντολι επανζναρξθσ ζνα χρόνο νωρίτερα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μακζτα πρϊτου βραβείου αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ του Μουςείου Ναυτικισ παράδοςθσ   

Υιοκετικθκε θ πρόταςθ τθσ οργάνωςθσ του 
χϊρου του Ψαλθρικοφ Δζλτα του Οργανιςμοφ 
Ακινασ που προςδιορίηει τθ κζςθ του Ναυτικοφ 
Μουςείου ςαν τθν κατάλθξθ τθσ πορείασ - 
περιπάτου που ξεκινά από τον οδικό άξονα τθσ 
Συγγροφ και με βαςικοφσ πεηόδρομουσ 
καταλιγει ςτο "πάρκο" του Μουςείου.  

Στο κζντρο ενόσ κυκλικοφ οικοπζδου και 
παράλλθλα ςτον άξονα Βορρά - Νότου 
τοποκετείται το Μουςείο.  

Το κτιριο αναπτφςςεται ςε ςχιμα Γ με τθν 
πτζρυγα του εκκεςιακοφ χϊρου κατά τθ 
διεφκυνςθ Ανατολισ - Δφςθσ για λόγουσ 
φωτιςμοφ. Ο εξωτερικόσ χϊροσ, μεταξφ των δφο 
πτερφγων "ανοίγεται" προσ τθν πλευρά τθσ 
κάλαςςασ. 

Γενικι διαμόρφωςθ χϊρου Μουςείου Ναυτικισ παράδοςθσ   



 

 

Το Μουςείο Ναυτικισ Ραράδοςθσ Ελλάδοσ αποτελείται διάφορεσ αυτόνομεσ λειτουργικζσ 
ενότθτεσ, όπωσ: 

- Ωϊροι Εξυπθρζτθςθσ Επιςκεπτϊν, Εκκεςιακοί Ωϊροι, Ωϊροι Ρολιτιςτικϊν Εκδθλϊςεων 

- Εργαςτιρια, Ωϊροι Ρροςωπικοφ, Αςφάλεια Μουςείου  

- Αποκικεσ, Τεχνικζσ Εγκαταςτάςεισ 

- Διοίκθςθ Μουςείου 

Δυτικι όψθ  

Θ μεγάλθ επιφάνεια τθσ κάτοψθσ του κτθρίου και το ςχιμα του δθμιουργοφν τθν απαίτθςθ διάταξθσ 
ενδιάμεςων αρμϊν, οφτωσ ϊςτε το κτιριο να χωρίηεται ςε ανεξάρτθτα κινθματικά τμιματα. Θ 
διαςτφλωςθ των κατακόρυφων ςτοιχείων ανάλογα με τισ αρχιτεκτονικζσ απαιτιςεισ ςε κάκε τμιμα του 
κτθρίου γίνεται ςε κάνναβο 6.0x6.0m ι 6.0x12.0m. Ρροβλζφκθκαν επαρκι τοιχϊματα ακαμψίασ ςε όλεσ 
τισ ςτάκμεσ και ςε κατάλλθλθ διάταξθ. 

Το κεντρικό χωλ και ο περιμετρικόσ διάδρομοσ κα καλυφκοφν από μεταλλικι καταςκευι που κα 
επενδυκεί τόςο κατά τθν όψθ όςο και κατά τθν οροφι από υαλοςτάςια. Στθ ςτάκμθ του ορόφου (+5.00) 
προβλζπεται περιμετρικόσ μεταλλικόσ διάδρομοσ που ςυνδζει τον εκκεςιακό χϊρο με το κεντρικό χωλ 
του μουςείου.  

Θ προςπζλαςθ προσ το ιςόγειο ςτθν περιοχι του εκκεςιακοφ χϊρου εξαςφαλίηεται μζςω μεταλλικισ 
ράμπασ, ενϊ ςτο κεντρικό χωλ μζςω καμπφλθσ κλίμακασ. Το κτιριο γενικϊσ περιζχει διάφορεσ 
μεταλλικζσ καταςκευζσ για τθν πλιρωςθ καταςκευαςτικϊν αλλά και αιςκθτικϊν κριτθρίων . Το κτιριο 
κα κεμελιωκεί με γενικι κοιτόςτρωςθ που κα εδραςκεί ςε εξυγιαντικι ςτρϊςθ με κραυςτό υλικό.  

Ανατολικι όψθ - Κφρια Είςοδοσ  
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Τομι κατά τθν διεφκυνςθ Βορρά - Νότου 


