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Κατοικία, Εκάλη, Αθήνα – Ελλάδα

Αρχιτέκτονες Vassileva και Συνεργάτες

Συνεργάτις αρχιτέκτων 

Σύµβουλοι αρχιτέκτονες Χαρά Ντάλη, Μαρίνα 

Μπαξεβάνη

Υπεύθυνος µελέτης 

Στατική µελέτη Lappas (κατοικία), Θάνος 

Γιαννηµάρας (περιβάλλων χώρος)

Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη Γεώργιος Παϊσίδης, 

Σωτήριος Μπράβος

Σύµβουλος στατικών Νάσος Λέζας

Ακουστική µελέτη 

Σύµβουλος ακουστικής Θεόδωρος Αργουδέλης 

Βιοκλιµατική µελέτη Χάρης Καµπεζίδης

Ενεργειακή µελέτη Χάρης Καµπεζίδης, Σωτήριος 

Μπράβος

Μελέτη φωτισµού Στίλβη Φωτισµός ΕΠΕ

Μελέτη φύτευσης (φυτεµένα δώµατα), 

∆ηµήτριος Μεταξάς (περιβάλλων χώρος) 

Επίπλωση και εξοπλισµός 

Επίβλεψη 

Επιφάνεια οικοπέδου 

Συνολική επιφάνεια 

Χρόνος µελέτης 

Χρόνος αποπεράτωσης 

Μεταξύ των συντελεστών κατασκευής του έργου συγ-

καταλέγονται οι εταιρείες: SAINT GOBAΙN (υαλοπίνα-

κες), VANE (συστήµατα σκίασης), TROX (κλιµατισµός,

στόµια), ALCROM ΡΩΜΑΝΑΣ–ΜΥΛΩΝΑΣ (εξωτερικές

επενδύσεις µε το υλικό FUNDERMAX, µεταλλικές κα-

τασκευές, κιγκλιδώµατα) και EXPO (ξύλινα δάπεδα, δια-

κόπτες και θυροτηλεόραση ‘Gira’)
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Το κτήριο ακολουθεί την κλίση του οικοπέδου, αναπτύσσοντας κλι-

µακωτά –σε πέντε συνολικά βαθµίδες, που µετατρέπουν τον απότοµο 

κρηµνό σε βιώσιµο τοπίο– ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών λειτουργι-

ών, που συνδυάζουν συµβατικές χρήσεις κατοικίας µε υψηλές απαιτή-

σεις συνθηκών ευεξίας. Βασική µέριµνα της µελέτης υπήρξε η εναρ-

µόνιση του κτηρίου µε το φυσικό περιβάλλον του, καθώς και η ανα-

πλήρωση του απωλεσθέντος τµήµατος αυτού µε µια οµόλογη ποιότητα 

τεχνητού τοπίου. Η διατήρηση της επαφής του κτηρίου µε τον περιβάλ-

λοντα χώρο αποβλέπει, παράλληλα, στην εξασφάλιση σε όλους του 

κύριους χώρους ισότιµης πρόσβασης στο φυσικό τοπίο ή τις προεκτά-

σεις του σε φυτεµένα δώµατα. 

επιλογή γήινων σε αίσθηση υλικών όψης από σανίδες συµπιεσµέ-

νου ξύλου και στέψεων από corten υπαγορεύθηκε από την ανάγκη της 

εναρµόνισης µε το δάσος της Πεντέλης. Το ελεγχόµενο αποτύπωµα, 

που επιφέρει στα παραπάνω ‘ζωντανά’ υλικά η φυσική φθορά, αξιολο-

γήθηκε ως ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό της ταυτότητας ενός εξ ίσου 

ζωντανού οργανισµού.

Πέρα από την αισθητική συµβολή τους, τα φυτεµένα δώµατα εµβαδού 

και η αεριζόµενη όψη του κτηρίου, αποτελούν ευνοϊκό κλιµα-

τικό παράγοντα, τόσο λόγω της διαµόρφωσης µικροκλίµατος, όσο και 

λόγω της ανακούφισης του κτηρίου ενεργοβόρα στην αντιστάθµι-

σή τους θερµικά φορτία κατά τη θερινή περίοδο. Η ανάγκη να διατηρη-

θεί ως ισοδύναµο στοιχείο του κλίµατος και η ησυχία του τοπίου οδή-

γησε την στήριξη του κλιµατισµού στην άντληση γεωθερµικής ενέρ-

γειας και την αφανή µεταφορά της στα δάπεδα του κτηρίου, έτσι που 

οι επακόλουθες συνθήκες διαβίωσης να µην αφήνουν ίχνη τεχνικής 

παρέµβασης. 



ΒΡΑΒΕΙΑ  ‘∆ΟΜΕΣ 2013’

Όψη



∆ΟΜΕΣ 09/12

Τοµή


