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Το κτίριο βρίσκεται στη συµβολή των οδών Χαντζέρη και Μπαϊρακτάρη
σε µία από τις τελευταίες, στα όρια του ∆ήµου Αθηναίων, συνοικίες που 
διατηρούν τα χαρακτηριστικά µιας ήσυχης αλλά ταυτόχρονα ζωντανής γειτονιάς. 

Η συνοικία Ελληνορώσων βρίσκεται µεταξύ δύο πολύ διαφορετικών περιοχών. 
Συνορεύει µε την περιοχή των Αµπελοκήπων, που παραµένουν µια κλασική αστική 
αθηναϊκή γειτονιά, µε πλήρη προσφορά δυνατοτήτων ψυχαγωγίας (ταβέρνες, µπαρ, 
κινηµατογράφοι κ.λπ.) και την ήσυχη κηπούπολη του Ν. Ψυχικού, µε το µικρό αλλά 
πολυτελές εµπορικό του κέντρο. Στη συνοικία Ελληνορώσων, παρότι οι γειτονικές 
συνοικίες µπαίνουν η µία µέσα στην άλλη διαµορφώνοντας µια «µεταβατική» 
δυναµική γειτονιά, διατηρείται ένας ξεχωριστός, ιδιαίτερος χαρακτήρας και 
λεπτοµέρειες που στο τέλος κάνουν τη διαφορά. 

Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στην ιδανική της θέση, καθότι βρίσκεσαι σε 
απόσταση µιας ανάσας από το κέντρο της πόλης, σε µια όµορφη, ήσυχη περιοχή, 
µε έναν από τους χαµηλότερους δείκτες εγκληµατικότητας. Έχεις, από τη µία, 
τον Υµηττό πάνω από το κεφάλι σου και, από την άλλη, εκπληκτικά άµεση 
πρόσβαση στο συγκοινωνιακό δίκτυο.

Μια ιδανική συνοικία

Π Α Π Α Δ Α

AMEΔΑΙΟ
Υ ΧΑΝ

ΚΟΥΣΙΑ
ΝΟΦΣΚY

ΣΚΑΛΙΔ
Η

M
ΠAΪΡAKTAΡH

XANTZEΡH

ΡOΣTOBIOY

Μ
ΠΟΥΣΙΟΥ Γ.

AΣ
TΡ

AΠ
O

ΓI
AN

N
O

Y

KOYΠA ΓEΡ.

ΚΡΙΜ
ΑΙΑΣ

Μ
ΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

ΚΑΖΑΝΗ Δ.ΡΟ
ΥΣΣΟΥ Δ.

ΡΑ
ΠΤ

ΑΡ
ΧΟ

Υ

ΚΟ
Ν

ΤΟ
ΓΙ

ΑΝ
Ν

ΑΚ
Η

ΝΙΚΗΤΑ Θ.

NIΚΟΛΟΥΔΗ

ΔΑΣΙΟΥ

Μ
ΥΛ

Ο
Π

Ο
ΤΑ

Μ
Ο

Υ

ΚΟ
ΡΓ

ΙΑ
Λ

ΕΝ
ΙΟ

Υ

BOΛΑΝΑΚΗ

Λ Ε Ω Φ
Ο Ρ Ο Σ  Μ

Ε Σ Ο Γ Ε Ι Ω Ν

Κ ΑΤ Ε Χ Α Κ Η

Κ ΑΤ Ε Χ Α Κ Η

M
Ω

Ρ Α Ϊ Τ Η  Μ
Ι Χ .

ΟΔΗΣΣΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

EΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ

KΕΝΤΡΟ 
ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΠΛΑΤΕΙA
ΝΑΥΑΡΧΟΥ

ΝΟΤΑΡΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΜΕΣΟΛΩΡΑ

ΑΘΗΝΑΣ

Λ
ΕΩ

Φ
Ο

Ρ
Ο

Σ 
Κ

Η
Φ

ΙΣ
ΙΑ

Σ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΣΕ
ΒΑ

ΣΤ
Ο

ΥΠ
Ο

ΛΕ
Ω

Σ

Ελληνορώσων



4  |  5

Η περιοχή παρέχει µοναδική προσβασιµότητα στις συγκοινωνίες, 
καθώς περιβάλλεται από κύριους συγκοινωνιακούς άξονες (Κηφισίας, 
Μεσογείων, Αλίµου-Κατεχάκη), από τους οποίους διέρχονται 
10 γραµµές τρόλεϊ και 25 γραµµές λεωφορείων. Επιπρόσθετα, η εγγύτητα 
της θέσης του κτιρίου µε το σταθµό «Κατεχάκη» του µετρό, που 
βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 350µ., παρέχει τη δυνατότητα 
άµεσης πρόσβασης στο δίκτυο του µετρό της Αθήνας. Η «απόδραση» 
από την πόλη είναι εξίσου εύκολη, αφού η πρόσβαση στη λεωφόρο 
Αλίµου-Κατεχάκη ή στην Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού και µέσω 
αυτής στην Αττική οδό απέχει µόνο λίγα λεπτά της ώρας.

Το κτίριο βρίσκεται σε µια ήσυχη και βολική γειτονιά, που ό,τι είναι 
απαραίτητο για τις καθηµερινές ανάγκες και λειτουργίες ενός 
νοικοκυριού (φούρνος, σούπερ µάρκετ, κρεοπωλείο, φαρµακείο, 
καθαριστήριο, παιδική χαρά, παιδικός σταθµός, σχολείο κ.λπ.) 
το βρίσκει κανείς σε ακτίνα µόλις δύο οικοδοµικών τετραγώνων. 

Η µοναδική αυτή θέση έχει και το πρόσθετο πλεονέκτηµα της άµεσης 
γειτνίασης µε µεγάλους χώρους πρασίνου (Πάρκο Σχολής 
Χωροφυλακής, Άλσος Ελληνικού Στρατού, Πάρκο Υµηττού) και 
µε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων (Αθλητικό Κέντρο Γουδή), 
που είναι δυσεύρετοι σε άλλες περιοχές της Αθήνας. 

Η αγορά ενός ακινήτου στην περιοχή αυτή αποτελεί, ακόµα και σε 
επενδυτικό επίπεδο, επικερδή κίνηση, καθότι, εκτός όλων των 
προαναφερθέντων πλεονεκτηµάτων, σε µικρή απόσταση βρίσκεται 
πληθώρα νοσοκοµείων (Σωτηρία, Ερρίκος Ντυνάν, 251 ΓΝΑ, 
401 ΓΣΝΑ, Απολλώνιο Θεραπευτήριο), τραπεζών και λοιπών 
οργανισµών, που, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη του σταθµού 
«Κατεχάκη» του µετρό, έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση 
καινούριων ακινήτων για ενοικίαση.

Μια εµπνευσµένη αρχιτεκτονική λύση 
Η επανακατοίκηση του κέντρου των πόλεων είναι µια τάση που στην 
Ευρώπη παρατηρείται εδώ και καιρό, ενώ στην Αθήνα είναι ακόµα 
στις αρχές. Ο κύριος λόγος αυτής της τάσης είναι η πληρότητα του 
αστικού κέντρου σε δυνατότητες ψυχαγωγίας σε συνδυασµό µε την 
προσβασιµότητα µέσω των αστικών συγκοινωνιών. Ένας άλλος 
εξίσου σηµαντικός λόγος είναι το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που 
προσδίδουν κάποια νέα σύγχρονα κτίρια κατοικιών, τα οποία συνάµα 



προσφέρουν στους ενοίκους όλες τις δυνατές ανέσεις. Είναι αυτή η απλή 
και στοιχειώδης αρχιτεκτονική τους, την οποία τώρα αρχίζουµε να 
αντιλαµβανόµαστε και να εκτιµάµε. Άλλωστε, σηµασία δεν έχει µόνο 
το εσωτερικό ενός κτιρίου, αφού αυτό µπορεί κανείς να το αλλάξει, αλλά 
οι εξωτερικές του όψεις, που ορίζουν την αισθητική του ταυτότητα. 
Και παρότι το συγκεκριµένο έργο δε βρίσκεται στο πολύβουο κέντρο 
της πόλης, αλλά σε ένα ήσυχο κοµµάτι αυτού που θα χαρακτηρίζαµε 
ως κέντρο-απόκεντρο, φιλοδοξεί µέσω της αρχιτεκτονικής του να δώσει 
µια διαφορετική τυπολογία στη γειτονιά. Την αρχιτεκτονική µελέτη 
υπογράφει το γραφείο M2K architects, µία από τις ελπιδοφόρες φωνές 
της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Το περίβληµα του κτιρίου χαρακτηρίζεται από καθαρές γεωµετρικές 
φόρµες στις οποίες χρησιµοποιούνται πρωτογενή δοµικά υλικά. 
Στις όψεις του κτιρίου εναλλάσσονται επιφάνειες του φέροντος 
οργανισµού από εµφανές σκυρόδεµα σε διάφορες µορφές επεξεργασίας, 
µε τµήµατα που είναι επιχρισµένα, ενώ τµήµα του περιβλήµατος 
επενδύεται µε ένα κοµψό σύστηµα πλακών επένδυσης όψεων, 
προσδίδοντας στο κτίριο µια ιδιαίτερη αισθητική ταυτότητα µε την 
εναλλαγή σχηµάτων και χρωµάτων. 

Το κτίριο αναπτύσσεται σε έξι ορόφους για χρήση κατοικίας και ένα 
υπόγειο στο οποίο προβλέπονται βοηθητικοί χώροι. Βασική 
αρχιτεκτονική συνθετική επιλογή αποτελεί η καθ’ ύψος ανάπτυξη 
του κτιρίου µε τρεις διαφορετικούς τύπους διαµερισµάτων: 
Α τύπος διαµερίσµατος µε 1 υπνοδωµάτιο, 
Β τύπος διαµερίσµατος µε 2 ή 3 υπνοδωµάτια, 
Γ τύπος µεζονέτας µε 2 ή 3 υπνοδωµάτια. 
Οι κύριες προσόψεις του κτιρίου είναι βορειοανατολικά και βορειοδυτικά. 
Βορειοανατολικά και προς την ανατολή διατάσσονται οι χώροι 
διανυκτέρευσης και οι εξυπηρετήσεις τους, ενώ στη γωνία του οικοπέδου 
και βορειοδυτικά χωροθετούνται οι χώροι διηµέρευσης και οι 
εξυπηρετήσεις τους. Και στις δύο κύριες όψεις του κτιρίου δηµιουργούνται 
εξωτερικοί χώροι για την εξυπηρέτηση των εσωτερικών λειτουργιών. 

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην επιλογή υλικών και µεθόδων 
κατασκευής, µε οικολογικά χαρακτηριστικά, µε σκοπό την όσο το 
δυνατόν µικρότερη επίπτωση στη ρύπανση του περιβάλλοντος και στη 
δηµιουργία όσο το δυνατόν υγιεινότερου περιβάλλοντος στο εσωτερικό 
του κτιρίου. 
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Οι µεζονέτες των δύο τελευταίων ορόφων έχουν αποκλειστική χρήση 
σε τµήµα του δώµατος και άµεση πρόσβαση σε αυτό µέσω εσωτερικού 
κλιµακοστάσιου για καθεµία χωριστά. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται 
στη στέψη του κτιρίου δύο µικροί ιδιωτικοί κήποι σχεδιασµένοι µε 
µοναδική φροντίδα. Στους χώρους αυτούς προβλέπονται ζώνες 
πρασίνου και BBQ, ενώ η σκίαση επιτυγχάνεται µε pergola. Όλες αυτές 
οι κατασκευές συµµετέχουν στη σύνθεση του κτιρίου µε ένα µοναδικό 
αισθητικό αποτέλεσµα.

Η διάταξη των διαµερισµάτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται το µεγάλο πλεονέκτηµα της ιδιωτικότητας µεταξύ 
των διαµερισµάτων, για να µην αλληλοενοχλούνται οι ένοικοι. Έτσι, 
τα διαµερίσµατα από το Β΄ έως το ∆΄ όροφο διατάσσονται ως
οροφοδιαµερίσµατα, ενώ ακόµα και στους ορόφους που προβλέπονται
δύο διαµερίσµατα (Α΄ και Ε΄) κάθε διαµέρισµα έχει προσανατολισµό 
σε διαφορετικό δρόµο, ελαχιστοποιώντας την όποια τυχόν όχληση 
από τη συµβίωση των ενοίκων.

Ένας χώρος γεµάτος λεπτοµέρειες υψηλής ποιότητας 
Οι λεπτοµέρειες υψίστης ποιότητας, που διαφοροποιούν το κτίριο αυτό, 
εγγυώνται σε κάθε στιγµή ιδανικές συνθήκες άνετης και ασφαλούς 
διαβίωσης. Οι κατοικίες είναι εξοπλισµένες µε τα καλύτερα υλικά, ενώ 
η ποιότητα των τελειωµάτων και των εγκαταστάσεων είναι µοναδική. 
Επιπλέον, προσφέρεται η επιλογή µεταξύ διαφορετικών υλικών ή ακόµα 
και διατάξεων, ώστε να προσωποποιήσετε ακόµα περισσότερο το χώρο 
σας και να τον προσαρµόσετε στις δικές σας ανάγκες. ∆οκιµάστε το 
ανατρέχοντας στην αναλυτική περιγραφή των χώρων και των υλικών 
που ακολουθεί.

Ξενάγηση στους επιµέρους χώρους 
Καθιστικό
Για το χώρο του καθιστικού, το δάπεδο θα επιστρωθεί µε παρκέτο από 
σανίδες ευρωπαϊκής δρυός ή, αν προτιµάτε, µε κεραµικά πλακίδια 
δαπέδου. Ειδικά για τα διαµερίσµατα του Α΄ ορόφου τα δάπεδα θα 
επιστρωθούν µε κεραµικά πλακίδια, που κρίνονται καταλληλότερα λόγω 
της ενσωµάτωσης της κουζίνας στο χώρο του καθιστικού. Οι τοίχοι θα 
βαφτούν µε πλαστικό χρώµα µε επιλογή µεταξύ τεσσάρων χρωµατισµών, 
αφού προηγηθεί επεξεργασία σπατουλαρίσµατος. Στο καθιστικό των 
διαµερισµάτων του Β΄, του Γ΄, του ∆΄ και του Ε΄ ορόφου προβλέπεται ένα 
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κοµψά σχεδιασµένο τζάκι, που δίνει στο χώρο µοναδική ζεστασιά.  

Κουζίνα
Η κουζίνα είναι ο χώρος του σπιτιού που συγκεντρώνει όλη την 
οικογένεια. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι λειτουργική, πρακτική και 
να έχει και το δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα. Μπροστά από κάθε κουζίνα 
προβλέπεται βεράντα για την εξυπηρέτηση των συναφών λειτουργιών. 

Για την κουζίνα προσφέρεται πλήθος επιλογών µε εντοιχισµένα έπιπλα 
µοντέρνου και λειτουργικού σχεδιασµού και µε επιλογές από µια 
απροσδόκητα µεγάλη γκάµα χρωµάτων, που επιτρέπουν την 
εξατοµίκευση του χώρου και την προσαρµογή του στην αισθητική του 
πελάτη.  

Η προβλεπόµενη διάταξη των επίπλων της κάθε κουζίνας και των 
ντουλαπιών φαίνεται στις κατόψεις των διαµερισµάτων. Τα κουτιά 
θα κατασκευαστούν από µελαµίνη και τα πορτάκια από βακελίτη. 
Η κουζίνα θα έχει τελειώµατα υψηλής αισθητικής και µηχανισµούς 
αξεπέραστης ποιότητας.

Υπνοδωµάτια
Για να δώσουµε σε όλα τα υπνοδωµάτια ένα ζεστό και οικείο χαρακτήρα, 
διαλέξαµε δάπεδο από παρκέτα δρυός. Οι τοίχοι θα βαφτούν µε πλαστικό 
χρώµα µε επιλογή µεταξύ τεσσάρων χρωµατισµών, αφού προηγηθεί 
επεξεργασία σπατουλαρίσµατος. 

Όλα σχεδόν τα υπνοδωµάτια έχουν τη δική τους βεράντα 
και µεγάλα ανοίγµατα για το φωτισµό και τον 
αερισµό τους.

Μπάνιο
Για το µπάνιο έχουµε προβλέψει ένα ξύλινο έπιπλο σε µοντέρνο 
σχεδιασµό µε δυνατότητα επιλογής χρώµατος και νιπτήρα πορσελάνης 
ενσωµατωµένο. Οι τοίχοι θα είναι επενδυµένοι µε κεραµικά πλακίδια 
υψηλής αισθητικής. Οι µπαταρίες είναι θερµοµεικτικές, άριστης 
ποιότητας και σχεδιασµού. Οι λεκάνες που έχουν επιλεγεί είναι υψηλής 
ποιότητας σε λευκό χρώµα.
 
Το WC έχει σχεδιαστεί µε προσοχή. Έχουµε προβλέψει ένα νιπτήρα 
διαστάσεων 50x40 από πορσελάνη.
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Ξυλουργικά
Πόρτες
Η πόρτα εισόδου κάθε διαµερίσµατος είναι ασφαλείας. Η κατασκευή 
της είναι από ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισµένο φύλλο µε κάθετες 
νευρώσεις ενίσχυσης και 4 σταθερά έµβολα. Η κλειδαριά θα είναι µε 
κλειδί χρηµατοκιβωτίου. Η επένδυσή της θα είναι από λάκα ή από 
καπλαµά ανιγκρέ, σε συµφωνία µε τις εσωτερικές πόρτες.

Οι εσωτερικές πόρτες είναι πρεσαριστές επίπεδες σε χρώµα 
ανιγκρέ ή λάκα λευκή. Κάθε πόρτα θα έχει περιµετρικό λάστιχο 
ηχοµόνωσης, εσωτερικά και εξωτερικά περβάζια.

Ντουλάπες
Αν υπάρχει κάτι σηµαντικό σε ένα σπίτι, είναι οι ευρύχωρες και καλά 
κατανεµηµένες ντουλάπες, όπως αυτές που έχουµε προβλέψει σε κάθε 
υπνοδωµάτιο. Οι ντουλάπες θα αποτελούνται από δίφυλλα ή µονόφυλλα 
κουτιά µελαµίνης πάνω και κάτω. Οι πόρτες θα είναι από βακελίτη. 
Οι ντουλάπες θα παραδίδονται πλήρεις, µε σωλήνες για κρεµάστρες, 
τρία συρτάρια µε µηχανισµούς, δύο ράφια πάνω από τη συρταροθήκη 
και  αυτόµατους µεντεσέδες.

Θέρµανση
Η θέρµανση θα γίνεται µε φυσικό αέριο, που είναι το φιλικότερο 
συµβατικό καύσιµο στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Το φυσικό αέριο 
εξασφαλίζει την αδιάλειπτη θέρµανση κάθε κατοικίας µε οικονοµία, 
ασφάλεια και αξιοπιστία, δεδοµένου ότι είναι η πιο οικονοµική ενέργεια 
και παρέχει αξιόπιστο τρόπο µέτρησης της κατανάλωσης από τις 
ενδείξεις του µετρητή. Τέλος, ο λογαριασµός πληρώνεται µετά την 
κατανάλωσή του, ενώ η ροή του καυσίµου είναι συνεχής. 
Το δίκτυο θέρµανσης αποτελείται από µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής 
εγκατάστασης και κυκλοφορίας νερού, µαζί µε κατάλληλους διακόπτες 
για την αυτόµατη θέρµανση κάθε κατοικίας. Η θέρµανση του νερού θα 
γίνεται από λέβητα µε όλα τα εξαρτήµατα για την καύση φυσικού αερίου. 
Ο καυστήρας αυτόµατης αφής θα είναι αναγνωρισµένου ευρωπαϊκού ή 
αµερικανικού εργοστασίου, µε αυτόµατους ρυθµιστές και θερµοστάτες. 
Τα θερµαντικά σώµατα θα είναι τύπου panel. Η κατανάλωση κάθε 
διαµερίσµατος θα µετριέται από ωροµετρητές.

Εγκατάσταση ύδρευσης
Κάθε κατοικία θα έχει ανεξάρτητο δίκτυο παροχής νερού, για την 
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τροφοδότηση όλων των σηµείων λήψης µε ίδιο µετρητή. Ιδιαίτερο δίκτυο 
και µετρητής θα υπάρχει για την εξυπηρέτηση των στοµίων παροχής 
νερού όλων των κοινόχρηστων χώρων και των εγκαταστάσεων κεντρικής 
θέρµανσης. Η παροχή θα γίνεται µέσω χαλκοσωλήνων. Σε κάθε µπαλκόνι 
προβλέπεται ένας κρουνός νερού. Σε κάθε κατοικία, πριν από κάθε 
συσκευή υδροληψίας, κρουνού, µπαταρίας κ.λπ., θα τοποθετηθεί 
διακόπτης αποµόνωσής της για ενδεχόµενη επισκευή. Επίσης, σε κάθε 
κατοικία θα προβλεφθεί εγκατάσταση πλυντηρίου ρούχων, ενώ σε κάθε 
κουζίνα εγκατάσταση πλυντηρίου πιάτων. 

Εγκατάσταση αποχέτευσης
Οι κατακόρυφες αποχετεύσεις θα γίνουν µε πλαστικούς σωλήνες από 
ενισχυµένο PVC 6ατµ. της εταιρίας Πετζετάκης. Οι αγωγοί αποχέτευσης 
θα είναι από πλαστικό βαρέος τύπου. Τα σιφόνια δαπέδου θα φέρουν 
ορειχάλκινο κάλυµµα και θα δέχονται τα νερά δαπέδου λουτρού και WC. 
Στις βάσεις των κατακόρυφων στηλών θα προβλεφθούν τάπες 
καθαρισµού. Οι οριζόντιες αποχετεύσεις στο έδαφος θα γίνουν µε 
ενισχυµένο PVC µαζί µε τα απαιτούµενα φρεάτια επίσκεψης και 
καθαρισµού. Το δίκτυο θα αερίζεται µε σωλήνες εξαερισµού πάνω από 
τη στέγη. Τα απόβλητα θα καταλήγουν σε κεντρικό φρεάτιο και από 
εκεί µέχρι το πεζοδρόµιο, όπου θα γίνει η σύνδεση µε το δίκτυο 
αποχέτευσης. 

Παροχή ζεστού νερού
Η παροχή ζεστού νερού θα είναι αυτοτελής για κάθε κατοικία και θα 
γίνεται µε boiler, το οποίο θα τροφοδοτεί την µπανιέρα-ντουσιέρα, τους 
νιπτήρες και το νεροχύτη της κουζίνας. 
Για τα µεγαλύτερα διαµερίσµατα το boiler θα είναι τριπλής ενέργειας, 
δηλαδή θα µπορεί να λειτουργήσει µε φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύµα ή 
ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας έτσι τη µέγιστη οικονοµία.

Ηλεκτρική εγκατάσταση και τηλέφωνα
Η ηλεκτρική εγκατάσταση κάθε κατοικίας θα τροφοδοτείται µε 
ανεξάρτητη παροχή από τη ∆ΕΗ. Στο χώρο του καθιστικού, όπως και 
στα υπνοδωµάτια, θα υπάρχει ξεχωριστό κύκλωµα για τον κλιµατισµό. 
Τα υπνοδωµάτια διαθέτουν επαρκή αριθµό πριζών ρεύµατος και 
τηλεφώνου. Σε κάθε κατοικία θα γίνει εγκατάσταση για τηλεφωνική 
σύνδεση µε τρεις γραµµές πόλεως. Πρίζες τηλεφώνου θα τοποθετηθούν 
µία σε κάθε σαλόνι και µία σε κάθε υπνοδωµάτιο. Οι πρίζες και οι 
διακόπτες θα είναι πολυτελείας της εταιρίας Vimar τύπου Plana. 
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Εγκατάσταση τηλεόρασης και ραδιοφώνου 
Σε κάθε κατοικία υπάρχει εγκατεστηµένη η απαραίτητη υποδοµή και 
καλωδίωση για την απόλαυση δορυφορικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου. 

Αυτοµατισµοί και ασφάλεια 
Το κτίριο διαθέτει σύγχρονα συστήµατα αυτοµατισµών, τα οποία µπορούν 
να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
Α. Στους κοινόχρηστους χώρους 
Φωτισµός ασφαλείας: Στους κοινόχρηστους χώρους τοποθετούνται 
φωτιστικά ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος να υπάρχει 
επαρκής φωτισµός. 
Ανιχνευτές αερίου: Στο χώρο του λεβητοστάσιου θα τοποθετηθεί 
ανιχνευτής φυσικού αερίου, που θα διακόπτει αυτόµατα την παροχή 
φυσικού αερίου σε περίπτωση διαρροής, και πρόσθετα µπουτόν 
χειροκίνητης διακοπής της παροχής αερίου.
Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης: Προβλέπεται η εγκατάσταση 
συστήµατος πυρανίχνευσης µε στόχο την πρόληψη κινδύνων από 
πυρκαγιά. Η ανίχνευση στο αρχικό στάδιο κάθε εστίας καπνού, 
πυρακτώσεως ή απότοµης ανόδου της θερµοκρασίας επιτυγχάνεται από 
θερµοδιαφορικούς και φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές και η ειδοποίηση 
γίνεται µε οπτικά και ακουστικά µέσα συναγερµού.

Β. Στις κατοικίες
Συναγερµός: Οι κατοικίες διαθέτουν υποδοµή και καλωδίωση για την 
τοποθέτηση συναγερµού που ειδοποιεί σε περίπτωση διάρρηξης, ιατρικής 
ανάγκης κ.λπ. Σε κάθε εξωτερική θύρα εισόδου θα υπάρχει γραµµή 
παγίδας (µαγνητική επαφή), ενώ σε κάθε µπαλκονόπορτα και παράθυρο 
θα υπάρχουν διπλές επαφές (µέσα-έξω), ώστε να είναι δυνατή η 
λειτουργία του συναγερµού ακόµα και µε ανοιχτά παράθυρα. Τέλος, 
σε κάθε εσωτερικό χώρο θα υπάρχει γραµµή ραντάρ.
Ρολά: Θα γίνει εγκατάσταση ηλεκτρικών ρολών, όπου προβλέπεται 
σχετικά στα σχέδια.
Θυροτηλεόραση: Θα γίνει πλήρης εγκατάσταση για τη λειτουργία 
συστήµατος έγχρωµης θυροτηλεόρασης και αυτόµατου ανοίγµατος 
κεντρικής εισόδου, που θα συνδέει τη συσκευή θυροτηλεόρασης και το 
µηχανισµό αυτόµατου ανοίγµατος της κεντρικής εισόδου µε τις συσκευές 
θυροτηλεόρασης σε κάθε κατοικία.

Μονώσεις 
Θερµοµόνωση: Στους εξωτερικούς τοίχους θα τοποθετηθεί θερµοµονωτική 

•

•

•

•

•

•

•
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µόνωση από εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5εκ. Στα συρόµενα 
χωνευτά κουφώµατα θα τοποθετηθεί µονωτικό για µονό τούβλο από 
εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 3εκ. Τα περιµετρικά υποστυλώµατα, 
οι περιµετρικές δοκοί και το δώµα θερµοµονώνονται µε πλάκες 
εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 5εκ. 
Υγροµόνωση: Τα περιµετρικά τοιχία του υπογείου µονώνονται µε 
επαλειφόµενο τσιµεντοειδές υλικό και στη συνέχεια εφαρµόζεται 
αποστραγγιστική προστασία µε µεµβράνη µε µονόπλευρους κώνους. 
Η κατασκευή της υγροµόνωσης για το δώµα γίνεται µε οπλισµένα 
ασφαλτόπανα 4χγρ./τ.µ. µε κατάλληλες αλληλοεπικαλύψεις. Για τα 
διάφορα συστήµατα υγροµόνωσης χρησιµοποιούνται υλικά της εταιρίας 
Mapei, µιας παγκοσµίως γνωστής πολυεθνικής εταιρίας, εκ των 
πρωτοπόρων της οικοδοµικής βιοµηχανίας.
Ηχοµόνωση: Ηχοµόνωση από κτυπογενείς θορύβους επιτυγχάνεται 
στα ξύλινα δάπεδα µε αντιθορυβικές εδράσεις των ξύλινων καδρονιών. 
Επιπλέον, τοποθετείται ηχοµονωτικό υλικό πλήρωσης από πολυστερίνη   
µεταξύ των καδρονιών. 
Ο περιορισµός των θορύβων που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις 
του λεβητοστάσιου επιτυγχάνεται µε την ελαστική έδραση του λέβητα 
και του καυστήρα σε αντικραδασµική βάση.

Κουφώµατα
Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα των όψεων θα κατασκευαστούν 
από αλουµίνιο (της εταιρίας Alumil ή της εταιρίας Europa), 
ηλεκτροστατικής βαφής. Τα παράθυρα θα είναι συρόµενα ή ανοιγόµενα, 
ενώ τα θυρόφυλλα θα είναι δύο φύλλων συρόµενα µε ράουλα βαρέος 
τύπου. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται µε λάστιχο ή βουρτσάκι 
κατάλληλα εφαρµοσµένο και οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί, 
θερµοµονωτικοί, πάχους 5χιλ. διαυγείς. 
Τα ρολά θα είναι βαρέος τύπου στο ίδιο χρώµα µε τα κουφώµατα, µε 
ηλεκτρικό µηχανισµό ρολού. Τα εξωτερικά κουφώµατα και ρολά θα 
συνοδεύονται µε όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς περιελίξεως 
και κλειδώµατος, µε χειρολαβές κ.λπ., για την καλή και εύρυθµη 
λειτουργία τους.

Κατασκευαστικές λύσεις ποιότητας
Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην ποιότητα της κατασκευής. Για το φέροντα 
οργανισµό του κτιρίου έχει χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα ποιότητας C20/25, 
το οποίο προσφέρει ιδιαίτερα υψηλή αντοχή, ενώ έχει δοθεί µεγάλη 
έµφαση στη σχεδίαση και την εφαρµογή της αντισεισµικής θωράκισης.

•

•
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Έχει χρησιµοποιηθεί ελληνικός χάλυβας (ΣΙ∆ΕΝΟΡ) µε πιστοποιητικά
ποιότητας. Κατά τις διάφορες φάσεις σκυροδέτησης έχουν ληφθεί δοκίµια 
σκυροδέµατος για θραύση. Από τις εκτελεσθείσες δοκιµές θραύσης σε 
αναγνωρισµένο εργαστήριο έχουν εκδοθεί τα σχετικά πιστοποιητικά της 
αντοχής του σκυροδέµατος. Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά συνθέτουν 
το αρχείο του έργου, το οποίο µαζί µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από 
την κατασκευή του κτιρίου είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφεροµένου.

Κοινόχρηστοι χώροι
Η κύρια είσοδος του κτιρίου θα κατασκευαστεί από ξύλο βερνικωµένο ή 
αλουµίνιο µε κλειδαριά ασφαλείας και αυτόµατο µηχανισµό ανοίγµατος 
και επαναφοράς. Τα δάπεδα των κοινόχρηστων εσωτερικών χώρων και 
η σκάλα θα κατασκευαστούν από µάρµαρο, ενώ αυτά των εξωτερικών 
κοινόχρηστων χώρων είτε από µάρµαρο είτε από κεραµικά πλακίδια.
 
Χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων
Για κάθε διαµέρισµα προβλέπεται µία θέση στάθµευσης. Τα αυτοκίνητα 
σταθµεύουν σε ευρύχωρες θέσεις στο χώρο της pilotis. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται η άµεση και απρόσκοπτη είσοδος και έξοδος των 
οχηµάτων από το χώρο στάθµευσης, χωρίς την ανάγκη χρήσης υδραυλικών 
ανελκυστήρων ή άλλων χρονοβόρων διατάξεων που συχνά χρησιµοποιούνται 
σε αντίστοιχα οικόπεδα µε στενότητα χώρου και τα οποία παύουν να 
λειτουργούν σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.

Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών
Η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών µας δεν είναι µια διαδικασία που 
αρχίζει και τελειώνει µε την πώληση µιας κατοικίας. Μια εξαιρετική 
και πλήρης υπηρεσία προσωπικής εξυπηρέτησης των πελατών µας 
µας επιτρέπει να διατηρούµε και να φροντίζουµε για την ικανοποίησή 
τους στη διάρκεια του χρόνου. Αυτό πραγµατοποιείται µε:
Συµβουλευτικές υπηρεσίες µε στόχο την επίλυση οποιουδήποτε 
θέµατος απασχολεί τον πελάτη για την κατοικία του και τη διαµόρφωση
κάθε χώρου από τη στιγµή της πώλησης της κατοικίας µέχρι την 
εγκατάσταση του πελάτη.
Μέριµνα και εργασίες για την εγκατάσταση των παροχών των δικτύων 
κοινής ωφέλειας (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου).
Εγχειρίδια λειτουργίας για τις διάφορες ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις του κτιρίου ή της κατοικίας.
Πιστοποιητικά ποιότητας για τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί και 
πιστοποιητικά εγγύησης για τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό.

•

•

•

•



Συνοπτική περιγραφή των χώρων των κατοικιών
1ος όροφος

∆ιαµέρισµα Α1 επιφάνειας 47,82µ², µε αποθήκη στο υπόγειο και θέση 
στάθµευσης στην pilotis.
∆ιαθέσιµοι χώροι: Ενιαίος χώρος (30µ²) κουζίνα - καθιστικό - τραπεζαρία µε 
βεράντα περίπου 13µ², υπνοδωµάτιο, µπάνιο, αποθήκη.  
∆ιαµέρισµα Α2 επιφάνειας 47,97µ², µε αποθήκη στο υπόγειο και θέση 
στάθµευσης στην pilotis.
∆ιαθέσιµοι χώροι: Ενιαίος χώρος (30µ²) κουζίνα - καθιστικό - τραπεζαρία 
µε βεράντα περίπου 9µ², υπνοδωµάτιο µε βεράντα, µπάνιο, αποθήκη. 

2ος όροφος
∆ιαµέρισµα Β επιφάνειας 96,08µ² περιλαµβανοµένου ηµιυπαίθριου χώρου 
6,26µ², µε αποθήκη στο υπόγειο και θέση στάθµευσης στην pilotis.
∆ιαθέσιµοι χώροι: Ενιαίος χώρος (32µ²) καθιστικό µε τζάκι - τραπεζαρία 
µε βεράντα περίπου 9µ², κουζίνα µε βεράντα, δύο υπνοδωµάτια µε βεράντα 18µ², 
ηµιυπαίθριος χώρος, µπάνιο, WC, αποθήκη.

3ος όροφος
∆ιαµέρισµα Γ επιφάνειας 92,23µ², µε αποθήκη στο υπόγειο και θέση 
στάθµευσης στην pilotis.
∆ιαθέσιµοι χώροι: Ενιαίος χώρος (34µ²) καθιστικό µε τζάκι - τραπεζαρία 
µε βεράντα περίπου 9µ², κουζίνα µε βεράντα, δύο υπνοδωµάτια 
µε βεράντα 18µ², µπάνιο, WC, αποθήκη.

4ος όροφος
∆ιαµέρισµα ∆ επιφάνειας 96,01µ², µε αποθήκη στο υπόγειο και θέση 
στάθµευσης στην pilotis.
∆ιαθέσιµοι χώροι: Ενιαίος χώρος (32µ²) καθιστικό µε τζάκι - τραπεζαρία 
µε βεράντα περίπου 9µ², κουζίνα µε βεράντα, τρία υπνοδωµάτια 
(τα δύο µε βεράντα), µπάνιο, WC, αποθήκη.

5ος - 6ος όροφος & δώµα
∆ιαµέρισµα - µεζονέτα Ε1 επιφάνειας 90,78µ², σε δύο επίπεδα µε roof garden 
περίπου 35µ², µε αποθήκη στο υπόγειο και θέση στάθµευσης στην pilotis.
∆ιαθέσιµοι χώροι: Ενιαίος χώρος (34µ²) καθιστικό µε τζάκι - τραπεζαρία 
µε βεράντα περίπου 9µ², κουζίνα µε βεράντα, δύο υπνοδωµάτια µε βεράντα, 
µπάνιο, WC, αποθήκη.
∆ιαµέρισµα - µεζονέτα Ε2 επιφάνειας 113,07µ², σε δύο επίπεδα µε roof garden 
περίπου 34µ², µε αποθήκη στο υπόγειο και θέση στάθµευσης στην pilotis.
∆ιαθέσιµοι χώροι: Ενιαίος χώρος (36µ²) καθιστικό µε τζάκι - τραπεζαρία 
µε βεράντα περίπου 9µ², κουζίνα µε βεράντα, τρία υπνοδωµάτια (τα δύο 
µε βεράντα), δύο µπάνια, WC, αποθήκη.



Στην εταιρία  brick

δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή

 υλικών και µεθόδων κατασκευής,

 µε οικολογικά χαρακτηριστικά,

µε γνώµονα την εξασφάλιση µιας καλύτερης ζωής

και ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τους πελάτες µας.

Έχουµε πλήρη επίγνωση πως το έργο µας

θα επηρεάσει τις ζωές τους για πολλά πολλά χρόνια.




