
Παρουσίαση: ISV ARCHITECTS 
Φωτογραφίες: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΓΑΔΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ISV Architects / Ιωάννου - Σωτηρόπουλος - Van Gilder
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: 
Γιώργος Ατσαλάκης
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: 
Χρήστος Τσιγαράς
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
Γ. Μαρνέρης & Συνεργάτες
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: 
PG Καμαρινός & Συνεργάτες
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: 
Greenways Landscape Architecture
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 
ISV Development
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
Γ. Παπανικολάου
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
ATTICA Ventures, ISV Development
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 
Μαριέλλα Τσαλδάρη
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ 8ου ΟΡΟΦΟΥ

Στο κτίριο ενσωματώνονται χώροι
χαλάρωσης, γυμναστικής 

και συνάθροισης / κοινωνικοποίησης. 
Η πισίνα στο ισόγειο.

Γενική άποψη του κτιρίου.
Διακρίνονται οι φυτεμένες
βεράντες και το πλέγμα
ηλιοπροστασίας.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥ 7ου ΟΡΟΦΟΥ

1. Ντίζα ανοξείδωτου χάλυβα
Φ6 mm.

2. Ορθοστάτης από ανοξείδωτη
λάμα 50 χ 10 (mm).

3. Ήλωση με συνθέτικο βύσμα
τύπου Hilti.

4. Φλάντζα στήριξης ορθοστάτη
600 χ 200 (mm).

5. Γαρμπιλόδεμα ρύσεων.
6. Ασφαλτόπανο.
7. Γεωύφασμα.
8. Κατασκευή καταστρώματος

από τάβλες ξυλείας Bankirai 
12 χ 2 (cm).

9. Γαρμπιλόδεμα ρύσεων.
10. Ασφαλτόπανο.
11. Γεωύφασμα.
12. Θερμομόνωση 5 cm.
13. Γεωύφασμα.
14. Κηπευτικό χώμα
15. Κροκάλες.
16. Προκατασκευασμένα στοιχεία

σκυροδέματος.

1. Γεωύφασμα.
2. Ασφαλτόπανο.
3. Γαρμπιλόδεμα ρύσεων.
4. Βότσαλα.
5. Κοιλοδοκός 120 χ 60 (mm).
6. Κοιλοδοκός 120 χ 60 (mm).
7. Κοιλοδοκός 120 χ 60 (mm).
8. Ντίζα ανοξείδωτου χάλυβα

Φ12 mm.
9. Ορθοστάτης από ανοξείδωτη

λάμα 50 χ 10 (mm).
10. Σκυρόδεμα β’ φάσης.
11. Κηπευτικό χώμα.
12. Κροκάλες.
13. Ήλωση με συνθέτικο βύσμα

τύπου Hilti.
14. Φλάντζα στήριξης ορθοστάτη

300 χ 200 χ 10 (mm).
15. Θέση υδρορρόης.
16. Φρεάτιο ομβρίων.
17. Δώμα
18. Γαρμπιλόδεμα ρύσεων.1
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Το Oyster Smartflats είναι ένα κτίριο εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, 3
χλμ. νοτίως του κέντρου της Αθήνας. Απευθύνεται σε ένα πολυποίκιλο,
διεθνές κοινό, το οποίο χρειάζεται μια βάση στην πόλη των Αθηνών: Στε-
λέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες που ταξιδεύουν συχνά στην Αθήνα και
θέλουν κάτι μονιμότερο από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ζευγάρια που θέ-
λουν να αποκτήσουν μια νέα σχέση με το κέντρο της πόλης.
Το Oyster επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία της σύγχρονης
καθημερινότητας, ενάντια στη φυγόκεντρο δύναμη που ασκεί η σημερινή
κοινωνική και οικονομική κρίση. Ως ο τρίτος πόλος ενός τριγώνου σημα-
ντικών σύγχρονων κτιρίων της πόλης –με τους άλλους δύο να είναι το κτί-
ριο της Εθνικής Ασφαλιστικής και το κτίριο της Στέγης Γραμμάτων και Τε-
χνών–, η ένταξη του Oyster στον ιστό της πόλης είναι παράδειγμα συνύ-
παρξης πολιτιστικών, επαγγελματικών και οικιστικών πόλων σε μια τυπική
αθηναϊκή γειτονιά.
Βασική προϋπόθεση του κτιρίου είναι η αναβάθμιση του τρόπου ζωής
του σύγχρονου κατοίκου, μειώνοντας την πολυπλοκότητα της καθημερι-
νότητας: Ο κάτοικος απολαμβάνει ελαχιστοποίηση των αποστάσεων α-
πό το κέντρο της πόλης, οικονομία στη λειτουργία, εκτεταμένη φύτευση,
ενσωμάτωση χώρων χαλάρωσης, γυμναστικής και συνάθροισης / κοινω-
νικοποίησης στο κτίριο. Με ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο σχεδια-
σμό, ο αρχιτεκτονικός χώρος πλάθεται ως επέκταση των δραστηριοτή-
των του χρήστη. Μέσω της χρήσης του φυσικού φωτός και της θέας σε

15

Προκατασκευασμένες 
ζαρντινιέρες φυτεύτηκαν 

κατά τρόπο 
που να αναπαράγεται 

η άγρια φυσική χλωρίδα.

Τα κτίρια της Εθνικής
Ασφαλιστικής και της Στέγης

Γραμμάτων και Τεχνών σε πρώτη
θέα από το εσωτερικό

διαμερίσματος.
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ελληνικά μνημεία, την ενοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
και τη δημιουργία αίθριων και αυλών σε κάθε διαμέρισμα, το Oyster προ-
βάλλει την εικόνα μιας επιθυμητής αστικής ελληνικότητας.
Το κτίριο είναι εξοπλισμένο με όλη τη σύγχρονη τεχνολογία που του επι-
τρέπει να μειώσει αισθητά το ενεργειακό του αποτύπωμα. Η οπτική επι-
κοινωνία αυτού του γεγονότος γίνεται με το χειρισμό των περιμετρικών ε-
ξωστών. Με το σκεπτικό ότι μέσα σε ένα πυκνό αστικό περιβάλλον οι ε-
ξώστες αφήνονται αναξιοποίητοι εξαιτίας του θορύβου και της μόλυν-
σης, σ' αυτό το κτίριο, φυτεύτηκαν κατά τρόπο που να αναπαράγεται η ά-
γρια φυσική χλωρίδα. Έτσι, δημιουργείται μία άλλη πρόταση κατακόρυ-
φης φύτευσης, φιλτράροντας και ωραιοποιώντας την εικόνα της πόλης α-
πό αυτόν, ο οποίος είναι μέσα στο διαμέρισμα, με προφανή βιοκλιματικά
οφέλη για τους ενοίκους και το περιβάλλον.

Το καθιστικό και η
κουζίνα διαμερίσματος
σε ενιαίο χώρο και με
άπλετο φυσικό
φωτισμό. 

Το καθιστικό
από την κουζίνα.

Άποψη 
του υπνοδωματίου.

Με γυάλινα διαχωριστικά
ορίζονται 

η γκαρνταρόμπα 
και το μπάνιο.

Άποψη μπάνιου.
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