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Η κατασκευή ακολουθεί την κλίση του 
οικόπεδου και προσφέρει μεγάλη γκάμα 
λειτουργιών σε πέντε επίπεδα. Ο βασικός 
σκοπός του έργου είναι η ενσωμάτωση 
του κτηρίου στο φυσικό περιβάλλον και 
η αποκατάσταση του χαμένου από την 
κατασκευή τοπίου με τοπίο αντίστοιχης 
ποιότητας. Το πράσινο που τοποθετήθηκε 
στις στέγες των διάφορων επιπέδων 
ενσωματώνει το κτήριο στον πολύ πράσινο 
περιβάλλοντα χώρο και με αυτό τον 
τρόπο επιτρέπει την πρόσβαση από όλους 
τους βασικούς χώρους του σπιτιού στις 
παρακείμενες πράσινες ζώνες και στις στέγες. 

Η επιλογή των υλικών 
πρόσοψης καθορίστηκε από 
την ανάγκη της μορφολογικής 
εναρμόνισης  με τα στοιχεία του 
δασικού τοπίου της Πεντέλη. Η 
φθορά των υλικών αυτών από 
το χρόνο και τις ατμοσφαιρικές 
συνθήκες, προσδίδει στην 
πρόσοψη το χαρακτηριστικό 
του ζωντανού οργανισμού.  

Η συνολική επιφάνεια των 250 
τ.μ. των πράσινων στεγών, 
καθώς επίσης και η αεριζόμενη 

πρόσοψη του κτηρίου, συμβάλλουν στο 
ευχάριστο κλίμα και ανακουφίζουν το κτήριο 
από τα θερμικά φορτία το καλοκαίρι. Η ανάγκη 
για τη διατήρηση της γαλήνης του δασικού 
τοπίου επιβάλλει τη χρήση γεωθερμικών 
συστημάτων για την ενδοδαπέδια θέρμανση  
και ψύξη, με αποτέλεσμα οι «τεχνητές» 
τεχνικές παρεμβάσεις στο οικιστικό τοπίο να 
μείνουν απαρατήρητες. 
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Η Ίβα Βασίλεβα έχει τελειώσει  Αρχιτεκτονική το 2003 
στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης. Φοίτησε επίσης στη 
Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο 
Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας 
στη Σόφια. Το 2006 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα 
από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. 
Έχει αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα και στη Σόφια. 
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