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Κατοικία, Εκάλη, Αθήνα – Ελλάδα
GZh^YZcXZ!:`Va^!6i]Zch»<G

Αρχιτέκτονες >kVVassileva και Συνεργάτες

6gX]^iZXih>kVKVhh^aZkVVcY6hhdX^ViZh

Συνεργάτις αρχιτέκτων IZdYdgVEZcX]ZkV

6hhdX^ViZ6gX]^iZXihIZdYdgVEZcX]ZkV

Σύµβουλοι αρχιτέκτονεςΧαρά Ντάλη, Μαρίνα

8dchjaiVci6gX]^iZXih=VgVCiVa^!BVg^cV7VmZkVc^

Μπαξεβάνη

Egd_ZXi6gX]^iZXi>kVKVhh^aZkV

Υπεύθυνος µελέτης >kVKVhh^aZkV

HigjXijgVa:c\^cZZg^c\<ZgigVjYAVeeVhWj^aY^c\!

Στατική µελέτη <ZgigVjYLappas (κατοικία), Θάνος

I]Vcdh<^Vcc^bVgVhhjggdjcY^c\h

Γιαννηµάρας (περιβάλλων χώρος)

BZX]Vc^XVa:aZXig^XVa:c\^cZZg^c\NZdg\^dh

Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη Γεώργιος Παϊσίδης,

EVZh^Y^h!Hdi^g^dh7gVkdh

Σωτήριος Μπράβος

HigjXijgVa:c\^cZZg^c\8dchjaiVciCVhhdhAZoVh

Σύµβουλος στατικών Νάσος Λέζας

6Xdjhi^Xh@V^Gd]ad[[

Ακουστική µελέτη @V^Gd]ad[[

6Xdjhi^Xh8dchjaiVciI]ZdYdgdh6g\djYZa^h

Σύµβουλος ακουστικής Θεόδωρος Αργουδέλης

7^dXa^bViX9Zh^\c=Vg^h@VWZo^Y^h

Βιοκλιµατική µελέτη Χάρης Καµπεζίδης

:cZg\nHijYn=Vg^h@VWZo^Y^h!Hdi^g^dh7gVkdh

Ενεργειακή µελέτη Χάρης Καµπεζίδης, Σωτήριος

A^\]i^c\9Zh^\cHi^ak^A^\]i^c\AiY

Μπράβος

EaVci^c\9Zh^\c:\gZZc\gZZcgdd[h!9^b^ig^dh

Μελέτη φωτισµού Στίλβη Φωτισµός ΕΠΕ

BZiVmVhhjggdjcY^c\h

Μελέτη φύτευσης :\gZZc(φυτεµένα δώµατα),

;jgc^h]^c\>kVKVhh^aZkV

∆ηµήτριος Μεταξάς (περιβάλλων χώρος)

H^iZHjeZgk^h^dc>kVKVhh^aZkV

Μεταξύ των συντελεστών κατασκευής του έργου συγ-

Επίπλωση και εξοπλισµός >kVKVhh^aZkV

H^iZ6gZV'!%%%b'

καταλέγονται οι εταιρείες: SAINT GOBAΙN (υαλοπίνα-

Επίβλεψη >kVKVhh^aZkV

IdiVaHjg[VXZ&!'-%b'

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

Επιφάνεια οικοπέδου '#%%%b'

9Zh^\c9ViZ'%%,"'%&&

στόµια), ALCROM ΡΩΜΑΝΑΣ–ΜΥΛΩΝΑΣ (εξωτερικές

Συνολική επιφάνεια &#'-%b'

8dbeaZi^dc'%&'

επενδύσεις µε το υλικό FUNDERMAX, µεταλλικές κα-

6aae]didhWn:kVCiVgVgV

Χρόνος µελέτης '%%,"'%&&

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

Χρόνος αποπεράτωσης '%&'

κόπτες και θυροτηλεόραση ‘Gira’)
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Το κτήριο ακολουθεί την κλίση του οικοπέδου, αναπτύσσοντας κλιµακωτά –σε πέντε συνολικά βαθµίδες, που µετατρέπουν τον απότοµο
κρηµνό σε βιώσιµο τοπίο– ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών λειτουργιών, που συνδυάζουν συµβατικές χρήσεις κατοικίας µε υψηλές απαιτήσεις συνθηκών ευεξίας. Βασική µέριµνα της µελέτης υπήρξε η εναρµόνιση του κτηρίου µε το φυσικό περιβάλλον του, καθώς και η αναπλήρωση του απωλεσθέντος τµήµατος αυτού µε µια οµόλογη ποιότητα
τεχνητού τοπίου. Η διατήρηση της επαφής του κτηρίου µε τον περιβάλλοντα χώρο αποβλέπει, παράλληλα, στην εξασφάλιση σε όλους του
κύριους χώρους ισότιµης πρόσβασης στο φυσικό τοπίο ή τις προεκτάσεις του σε φυτεµένα δώµατα.
¾ επιλογή γήινων σε αίσθηση υλικών όψης από σανίδες συµπιεσµένου 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, αξιολογήθηκε ως ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό της ταυτότητας ενός εξ ίσου
ζωντανού οργανισµού.
Πέρα από την αισθητική συµβολή τους, τα φυτεµένα δώµατα εµβαδού
'*%b'και η αεριζόµενη όψη του κτηρίου, αποτελούν ευνοϊκό κλιµατικό παράγοντα, τόσο λόγω της διαµόρφωσης µικροκλίµατος, όσο και
λόγω της ανακούφισης του κτηρίου À ενεργοβόρα στην αντιστάθµισή τους θερµικά φορτία κατά τη θερινή περίοδο. Η ανάγκη να διατηρηθεί ως ισοδύναµο στοιχείο του κλίµατος και η ησυχία του τοπίου οδήγησε την στήριξη του κλιµατισµού στην άντληση γεωθερµικής ενέργειας και την αφανή µεταφορά της στα δάπεδα του κτηρίου, έτσι που
οι επακόλουθες συνθήκες διαβίωσης να µην αφήνουν ίχνη τεχνικής
παρέµβασης.

I]Z Wj^aY^c\[daadlhi]ZhadeZd[i]Zh^iZ#>i^haV^YdjidcVidiVa
d[[^kZ¿hiZehÀl]^X]ijgci]ZVWgjeiYgde^cidVk^VWaZaVcYhXVeZ»
V WgdVYgVc\Zd[[jcXi^dchl]^X]XdbW^cZXdckZci^dcVajhZhd[V
]djhZ]daYl^i]]^\]YZbVcYh[dgXdcY^i^dchd[lZaa"WZ^c\#6WVh^X
XdcXZgcd[i]ZYZh^\clVhi]Z]Vgbdc^hVi^dcd[i]ZWj^aY^c\l^i]^ih
cVijgVaZck^gdcbZci!VcYi]ZgZ^chiViZbZcid[i]ZeVgid[i]^hl]^X]
]VhWZZcadhil^i]VXdbeVgVWaZfjVa^ind[Vgi^[^X^VaaVcYhXVeZ#I]Z
gZiZci^dcd[i]ZWj^aY^c\ÀhXdciVXil^i]^ihhjggdjcY^c\hVahd]Vhi]Z
ejgedhZd[hZXjg^c\[dgVaai]Zeg^cX^eVaVgZVhZfjVaVXXZhhidi]Z
cVijgVaaVcYhXVeZdg^ihZmiZch^dchdci]ZeaVciZYgdd[h#
I]ZX]d^XZd[bViZg^Vahl^i]VcZVgi]n[ZZa»XdbegZhhZYlddYeaVc`h
ideeZY l^i]XdgiZc»[dgi]ZZaZkVi^dclVhY^XiViZYWni]ZcZZY[dg 
]Vgbdc^hVi^dcl^i]i]ZlddYaVcYd[EZcYZa^#I]ZXdcigdaaZY^beg^ci 
l]^X]cVijgValZVgVcYiZVg^bedhZhdci]ZhZ¿a^k^c\ÀbViZg^VahlVh 
i]dj\]iidWZVlZaXdbZ[ZVijgZ^ci]Z^YZci^ind[VcZfjVaana^k^c\ 
dg\Vc^hb#
6eVgi [gdbi]Z^gVZhi]Zi^XXdcig^Wji^dc!i]ZeaVciZYgdd[h!d[Vc
VgZVd['*%b'VcYi]ZkZci^aViZY[VVYZd[i]ZWj^aY^c\Xdchi^ijiZ
V [VkdjgVWaZ Xa^bVi^X [VXidg! Wdi] WZXVjhZ d[ i]Z [dgbVi^dc d[ V
b^XgdXa^bViZ! VcYWZXVjhZd[i]ZgZa^Z[d[i]ZWj^aY^c\d[i]ZgbVa
adVYh i]ZXdjciZgWVaVcX^c\d[l]^X]XdchjbZhaVg\ZfjVci^i^Zhd[
ZcZg\n^ci]ZhjbbZg#I]ZcZZY[dgi]ZeZVXZVcYfj^Zid[i]ZaVcY"
hXVeZ id WZegZhZgkZYaZYid i]Z V^g XdcY^i^dc^c\ WZ^c\ hjeedgiZY
WnYgVl^c\jedc\Zdi]Zgb^XZcZg\nVcY^ihjchZZcigVch[Zgidi]Z
[addghd[i]ZWj^aY^c\!hdi]Vii]ZgZhjaiVcia^k^c\XdcY^i^dchldjaY
aZVkZcdigVXZd[iZX]c^XVa^ciZgkZci^dc#
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:aZkVi^dc
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Τοµή
HZXi^dc
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