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ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟ 
ΕΡΓΟ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

FAÇADE ARCHITECTURE

ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΐΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Γιάννης Δουρίδας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΉΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Βέρα Κανελλοπούλου

ΣΤΑΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΉ
Μάρκος Δουρίδας

ΉΛΕΚΤΡΟΜΉΧΑΝΟΛΟΓΙΚΉ 
ΜΕΛΕΤΉ
Argo engineers
Άθανάσιος Άρώνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ
RCTECH, Βασίλης Δουρίδας
Νάσος Άνδρουτσόπουλος

ΜΕΛΕΤΉ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
IFI

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Άθηνά Σούλη

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
4.050 m² 

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
200 m²

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΉΣ
2016 – 2017

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΉΣ
2019

Άνάμεσα στους συντελεστές 
κατασκευής του έργου 
συγκαταλέγεται η εταιρεία:

ALUMIL
Άρχιτεκτονικά συστήματα 
αλουμινίου

Ή εξοχική κατοικία στη Νεράντζα βρίσκεται σε επίπεδο οικόπεδο στη βόρεια ακτή 
της Πελοποννήσου με απρόσκοπτη θέα προς τον Κορινθιακό Kόλπο και τον Παρ-
νασσό. Εκτός από τη θέα, δεν υπάρχουν εμφανή τοπολογικά χαρακτηριστικά ή 
κτήρια γύρω που διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλαίσιο. Το ίδιο, λοιπόν, το κτήριο 
γίνεται το πλαίσιο αναφοράς. Είναι ένα σπίτι για να παράγει αναμνήσεις.

Τίθεται το ερώτημα ποιός είναι ο μηχανισμός που δημιουργεί τις αναμνήσεις.

Πιστεύουμε ότι αυτό επιτυγχάνεται από τον συνδυασμό της απλότητας και της
αντίθεσης και το παιχνίδι της κλίμακας και των μεγεθών. 

Ο σχεδιασμός του σπιτιού ανταποκρίνεται στην ανεμελιά των παραθαλάσσιων δι-
ακοπών, αλλά αντανακλά και την ανάγκη για ιδιωτικότητα. Ή απλή διάταξη, σε 
ένα επίπεδο, επιτρέπει την ποικιλομορφία του σχεδιασμού, ειδικά υπό τη μορφή 
εξωτερικών χώρων με διαφορετικές ιδιότητες και την οργανική σύνδεση διαφόρων
προγραμματικών περιοχών, εσωτερικά και εξωτερικά.

Ή κατοικία αποτελείται από δύο πτέρυγες. Ή μια περιέχει δύο υπνοδωμάτια και η άλλη
τον ξενώνα. Εκεί όπου συναντώνται βρίσκεται ένα απλόχωρο σαλόνι, η κουζίνα και 
η τραπεζαρία. Δύο μεγάλοι κυλινδρικοί φεγγίτες κεντράρονται πάνω από τον πάγκο 
της κουζίνας και την τραπεζαρία. 

Ένας εξωτερικός χώρος καθιστικού βρίσκεται ανάμεσα στην κολυμβητική δεξαμενή 
και το σαλόνι. Ή μπροστινή βεράντα ανοίγεται στην παραλία και τη θάλασσα, ενώ
η εσωτερική αυλή – είσοδος βλέπει στον νότο. Το κομψό πλαίσιο που σχηματίζουν 
οι πέργκολες από εμφανές σκυρόδεμα αναδιπλώνεται γύρω από τον λευκό μονολιθικό 
όγκο του σπιτιού. Πλαισιώνει τις όψεις προς τον βορρά και τον νότο ρυθμίζοντας 
τις αναλογίες του συνόλου.



ΚΆΤΟΨΗ

ΟΨΕΙΣ

ΤΟΜΕΣ



POLISGRAM ARCHITECTS

ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΉΡΙΟ

ΕΞΟΧΙΚΉ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΤΑ

ΚΥΘΝΟΣ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Άριστείδης Άσημακόπουλος 
– Χαρίλαος Οικονόμου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΉΣ
Χαρίλαος Οικονόμου

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΉΣ
Χαρίλος Οικονόμου 
Νέλυ Δημησιάνου
Πένυ Άνδρίτσου

ΣΤΑΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΉ 
Άριστείδης Άσημακόπουλος

ΉΛΕΚΤΡΟΜΉΧΑΝΟΛΟΓΙΚΉ 
ΜΕΛΕΤΉ
Διονύσιος Μπέλτσος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ 
& ΕΠΙΒΛΕΨΉ
FAÇADE Architecture 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Γιώργης Γερόλυμπος

ΚΟΣΤΟΣ
350.000 €

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
900 m²

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
251 m2

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΉΣ
2017 

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΉΣ
2018

Άνάμεσα στους συντελεστές 
κατασκευής του έργου
συγκαταλέγεται η εταιρεία: 

ALUMIL
Άρχιτεκτονικά συστήματα 
αλουμινίου

Ή διάταξη συνίσταται σε μια σύνθεση χώρων που ακολουθούν ένα γραμμικό άξονα 
και διαχωρίζονται από αίθρια και ημιυπαίθριους χώρους με καθοριστικό στοιχείο 
μια ελιά, στο κέντρο του κτηρίου.

Ο ενιαίος, ανοικτής κάτοψης, χώρος του καθιστικού, της τραπεζαρίας και της κουζίνας 
έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση, ηρεμία και εξαιρετική αισθητική στην καθη-
μερινή ζωή.

Το ασαφές όριο μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού, που διαμορφώνεται με το αίθριο, 
τους υπόστεγους χώρους και τη μεγάλη εσωτερική αυλή, επιτρέπει ο εσωτερικός χώρος 
να διαχέεται στον εξωτερικό. Τα μεγάλα υαλοστάσια έρχονται να ενισχύσουν τα μη 
τονισμένα όρια, επιτρέποντας στο φυσικό φως να εισέλθει στο κτήριο.

Παρέχεται η δυνατότητα ολοήμερης υπαίθριας κατοίκησης σε ένα εξωστρεφές κτήριο.
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