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A new residential complex by

Τοποθεσία: Ελληνικό, Αττική
/ Location: Elliniko, Attiki

Το

κατοικιών

The new complex is situated on 3,Ermou

βρίσκεται επι της οδού Ερμού 3 στο δήμο

νέο

κτίριο

street in the municipality of Εlliniκo, just a

Ελληνικού, σε απόσταση αναπνοής απο το

heartbeat away from the new Metropolitan

νέο Μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού

park that will be constructed in the site of

που

the former Airport and is expected to be the

θα

πολυτελών

κατασκευαστεί

Αερολιμένα

και

στον

αναμένεται

να

πρώην
είναι

το

μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης.
Στον

σχεδιασμό

του

larger park in Europe.
The key goal when designing this building,

κτηρίου

δόθηκε

was

the

creation

of

a

contemporary

έμφαση στην δημιουργία ενός σύγχρονου

residential complex with key features the

κτήριου

functional

κατοικιών

με

προσοχή

στην

and

spacious

layout

of

each

λειτουργικότητα και τους άνετους χώρους

apartment.

κάθε κατοικίας.

The complex consists of 4 independent

Αποτελείται από 4 ανεξάρτητες ιδιοκτησίες

properties that stretch across the 5 stories

που αναπτύσονται στους 5 ορόφους του

od the building, and have views to the sea

κτηρίου και διαθέτουν ανοιγματα με θέα

and the Metropolitan park.

την θάλασσα και το Μητροπολιτικό πάρκο.

Each apartment is equiped with a fully

Κάθε διαμέρισμα διαθέτει πλήρη αυτονομία

autonomous heating and cooling system,

θέρμανσης

aw well as parking spots and storage room,

θέσεις

και

κλιματισμού

στάθμευσης

και

καθώς

αποθήκη

και
στο

υπόγειο του κτηρίου.
Η

θέση

του

ακινήτου

at the basement of the building.
The location of this property is another of

κομβικής

it's key features, as it is located at a walking

σημασίας καθώς βρίσκεται σε πολύ κοντινή

είναι

distance from two metro stations, and a

απόσταση με τα πόδια απο δύο σταθμούς

short drive away from the center of Athens,

του μετρό και σε μικρή απόσταση τόσο απο

as well as south Athens' beach front.

το κέντρο της Αθήνας όσο και απο τις
παραλίες της Αττικής.
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το κτίριο/ about the complex
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τοποθεσία/ location

/International Airport

/International Airport

"Εl.Venizelos"

"Εl.Venizelos"

/Athens city center

/Piraeus port

25min

30min

Metro station Argiroupoli
7min

Building location

Metro station Elliniko
Hellinicon

7min

Metropolitan
Park
3min

/International Airport
"Εl.Venizelos"
30min

Glyfada city center
10min
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ΜΕΖΟΝΕΤΑ
4ου-5ου ΟΡΟΦΟΥ
4rth-5th FLOOR
DUPLEX

3ος ΟΡΟΦΟΣ
3rd FLOOR

2ος ΟΡΟΦΟΣ
2nd FLOOR

ΜΕΖΟΝΕΤΑ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ-1oυ ΟΡΟΦΟΥ
GROUND-1st FLOOR
DUPLEX

/Available Apartments Table
ΜΕΖΟΝΕΤΑ

ΜΕΖΟΝΕΤΑ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ-1oυ ΟΡΟΦΟΥ
GROUND-1st FLOOR

2ος ΟΡΟΦΟΣ

3ος ΟΡΟΦΟΣ

2nd FLOOR

3rd FLOOR

4ου-5ου ΟΡΟΦΟΥ
4rth-5th FLOOR
DUPLEX

DUPLEX

Εμβαδόν διαμερίσματος

108,28 m²

108,28 m²

165,10 m²

-

40,17 m²

40,17 m²

43,91 m²

80,10 m²

-

-

75,11 m²

Apartment Area
Εμβαδόν εξωστών
Balcony Area
Εμβαδόν κήπου
Garden area
Υπνοδωμάτια

2

Bedrooms
Λουτρά/ WC

3

1/1

Bathrooms/ WC
Θέσεις σταύθμευσης
Parking spaces
Εμβαδόν αποθήκης
Storage Area

2/-

1

1

5,50 m²

8,10 m²

-

3

4

2/-

2/1

1

2

8,80 m²

11,80 m²

Ιδιαίτερα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
/Special Quality Features
1. Χαρακτηριστικά κατασκευής
/Construction Features
•

Αντισεισμική θωράκιση/ Εarthquake defences

•

Σκυρόδεμα οπλισμός/ Concrete Rebar

•

Υγρομόνωση δώματος & υπογείου / Roof & Basement water insulation

•

Θεμελιακή γείωση/ Grounding System

•

Πλήρης εκμετάλλευση των διαθέσιμων τετραγωνικών/ Complete utilisation of available sq.meters

•

Μεγάλα ανοίγματα / Large openings

2. Ενεργειακή απόδοση
/Energy Efficiency
·Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου/ Energy Aluminum Frames
·Θερμοπρόσοψη/External Thermal Facade
·Έξυπνο Σπίτι/Smart Home
·Φωτοβολταικό/ Solar Cells
·Λαμπτήρες LED/ LED lamps
·Συσκευες ενεργειακής κλάσης Α+/ A+ appliances
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Πίνακας διαθέσιμων διαμερισμάτων

/Special Quality Features

3. Εγκαταστάσεις
/Installations
·Ενδοδαπέδια θέρμανση/ Underfloor heating system
·Κλιματισμός/ Air Conditioning
·Συναγερμός/ Alarm
·Πυροπροστασία / Fire Protection
·Δίκτυο LAN /LAN Network

4. Πρόσθετα Χαρακτηριστικά
/Additional Features
·Φόρτιση Αυτοκινήτου/ Car charging
·Πάτωμα Παρκέ/ Parquet floors
·Ενεργειακό Τζάκι/ Energy fireplace
·Τριφασικό ρεύμα/ Three phase current

5. Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά
/Design Features
·Λειτουργικός σχεδιασμός κουζίνας/ Functional kitchen design
·Χρώμα στα κουφώματα/ Colored frames
·Ιταλικά έπιπλα κουζίνας/ Italian kitchen furniture
·Εντοιχιζόμενα είδη υγιεινής/ Built-in sanitary ware
·Κρεμαστή Λεκάνη/ Hanging toilet
·Πλακίδια μεγάλων διαστάσεων/ Large scale tiles
·Κρυφοί φωτισμοί/ Recessed lighting

6. Φάκελος Ποιότητας Κατασκευής
/ Quality Dossier
·Συνεργεία Κατασκευής – Εγγυήσεις Υλικών και Εργασιών
/ Construction Teams – Guarantees for Materials and the Project
·Πλήρες Αρχείο όλης της Αλληλογραφίας του Έργου
/ Full Mailing Archive of the Project
·Οδηγός Λειτουργίας και Συντήρησης του Κτιρίου
/ Operation and Maintenance Guide for the Building
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Ιδιαίτερα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
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Μεζονέτα ισογείου-1ου ορόφου
/Ground-1st floor duplex

/ 1 wc / 1 λουτρό / 2 υπνοδωμάτια
/ 1 wc / 1 bathroom / 2 bedrooms

75m²
Η

μεζονέτα

του

ισογείου

–

πρώτου

The

ground

floor-first

floor

duplex

ορόφου αποτελείται από ενιαίο χώρο

consists of an open plan kitchen, living

κουζίνας σαλονιού τραπεζαρίας και WC

room,dining room and WC on the ground

στην

δύο

floor and two bedrooms with a bathroom

δωματίων ύπνου με ένα μπάνιο στην

on the first floor. An important advantage

στάθμη του πρώτου ορόφου. Σημαντικό

is the huge balcony door on the ground

πλεονέκτημα

στάθμη

του

ισογείου

τεράστια

floor, 6 meters wide, which connects the

μπαλκονόπορτα στο ισόγειο πλάτους 6

interior with the garden, thus enlarging

μέτρων που ενώνει τον εσωτερικό χώρο

the available space of the house.

με τον κήπο μεγαλώνοντας έτσι τον

It has an energy fireplace, wooden floors

διαθέσιμο χώρο της κατοικίας.

in the rooms as well as an autonomous

Διαθέτει ενεργειακό τζάκι, ξύλινα δάπεδα

heating and cooling system.

στα

αυτόνομο

The maisonette has in its exclusive use

σύστημα ψύξης θέρμανσης. Η μεζονέτα

the garden of 75 sq.m., 1 parking space

έχει στην αποκλειστική της χρήση τον

in the flat and a closed storage room in

κήπο

the basement of the building.

δωμάτια

εμβαδού

είναι

καθώς

75

η

και

και

τ.μ.,

1

θέση

στάθμευσης στην πυλωτή και κλειστή
αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

/Ground-1st floor duplex
/ 1 wc / 1 λουτρό / 2 υπνοδωμάτια
/ 1 wc / 1 bathroom/ 2 bedrooms

75m²

Κάτοψη ισογείου
/ground floor plan

11.15
58.4

ΚΗΠΟΣ

02.01

/GARDEN

7.70

/DINING ROOM

ΚΟΥΖΙΝΑ/KITCHEN

ΙΚΑΖΤ

00.4

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ECALPERIF/

3.15

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΣ 1ο ΟΡΟΦΟ

/LIVING ROOM

/ΤΟ FIRST FLOOR

ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΗΠΟΥ
/GARDEN LIMIT

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
/ APARTMENT ENTRANCE

WC
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Μεζονέτα ισογείου-1ου ορόφου
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Μεζονέτα ισογείου-1ου ορόφου
/Ground-1st floor duplex
/ 1 wc / 1 λουτρό / 2 υπνοδωμάτια
/ 1 wc / 1 bathroom/ 2 bedrooms

75m²
Κάτοψη 1ου ορόφου
/1st floor plan

2.90

2.45

50.3
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2
/BEDROOM 2

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1
/BEDROOM 1

ΠΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ
/ΤΟ GROUND FLOOR

ΛΟΥΤΡΟ
/BATHROOM

/Ground-1st floor duplex
/ 1 wc / 1 λουτρό / 2 υπνοδωμάτια
/ 1 wc / 1 bathroom/ 2 bedrooms

75m²

Κάτοψη 1ου ορόφου
/1st floor plan

3.13

3.85

02.3
55.3

00.4
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1

1.25

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2

/BEDROOM 1

/BEDROOM 2

ΠΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ
/ΤΟ GROUND FLOOR

ΘΕΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
/LAUNDRY

ΛΟΥΤΡΟ
/BATHROOM
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Μεζονέτα ισογείου-1ου ορόφου

south3 by MECHA Engineering

gnireenignE AHCEM yb 1okinille

Απεικονίσεις μεζονέτας ισογείου-1ου ορόφου
/Ground-1st floor duplex views
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Διαμέρισμα 2ου & 3ου ορόφου (τυπικός όροφος)
/2nd & 3rd floor apartment (typical floor plan)

2 λουτρά / 3 υπνοδωμάτια
2 bathroom / 3 bedrooms

108m²
Τα

διαμερίσματα

Γ’

The apartments on the 2nd and 3rd floor

ορόφου αποτελούνται από ενιαίο χώρο

consist of an open space kitchen - living

κουζίνας – σαλονιού – τραπεζαρίας με

room - dining room with direct access to

άμεση

the large south balcony on the facade of

πρόσβαση

μπαλκόνι

στην

του

Β’

στο

και

του

μεγάλο

νότιο

πρόσοψη

της

the building.

πολυκατοικίας.

The 3 bedrooms are located on the east

Τα 3 δωμάτια ύπνου βρίσκονται στην

and

ανατολική

independent

πρόσβαση
Κάθε

και
σε

βόρεια

πλευρά

ανεξάρτητους

διαμέρισμα

διαθέτει

2

με

εξώστες.
μπάνια,

has

north
2

sides

with

balconies.

bathrooms,an

access

to

Each

apartment

energy

fireplace,

underfloor heating, air conditioning and

ενεργειακό τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση,

wooden floors.

κλιματισμό και ξύλινα δάπεδα.

The apartments have a closed parking

Τα

διαμερίσματα

διαθέτουν

από

μία

κλειστή θέση στάθμευσης και κλειστή
αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

space and a closed storage room in the
basement of the building.

/2nd & 3rd floor apartment
(typical floor plan)
2 λουτρά / 3 υπνοδωμάτια

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2

2 bathrooms/ 3 bedrooms

/BEDROOM 2

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1
/BEDROOM 1

05.4

108m²

ΛΟΥΤΡΟ
/BATHROOM

59.3

3.05

3.65

ΑΠΟΘΗΚΗ-LAUNDRY
/STORAGE &

ΛΟΥΤΡΟ
/BATHROOM

LAUNDRY ROOM

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 3
/BEDROOM 3

54.3

ΣΟΔΟΣΙΕ

ECNARTNE

TNEMTRAPA /

ΣΟΤΑΜΣΙΡΕΜΑΙΔ

3.00

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
/DINING ROOM

54.6

02.3

ΚΟΥΖΙΝΑ/KITCHEN

3.35

Κάτοψη 2ου & 3ου ορόφου
/3rd & 4th floor plan

4.50

ΙΚΑΖΤ

/LIVING ROOM

ECALPERIF/

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
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Διαμέρισμα 2ου & 3ου ορόφου (τυπικός όροφος)

south3 by MECHA Engineering
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Απεικονίσεις διαμερίσματος 2ου & 3ου ορόφου (τυπικός όροφος)
/2nd & 3rd floor apartment views(typical floor plan)
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Μεζονέτα 4ου-5ου ορόφου
/4rth-5th floor duplex

1 WC / 2 λουτρά / 4 υπνοδωμάτια
1 WC/ 2 bathrooms / 4 bedrooms

165m²
Η μεζονέτα τετάρτου και πέμπτου ορόφου

The fourth and fifth floor maisonette

αποτελείται από ενιαίο χώρο κουζίνας –

consists of an open plan kitchen - living

σαλονιού–τραπεζαρίας με άμεση πρόσβαση

room-dining room with direct access to

στο μεγάλο νότιο μπαλκόνι στην πρόσοψη

the large south balcony on the facade of

της

the apartment building on the fourth

πολυκατοικίας

τετάρτου

ορόφου.

βρίσκουμε

δύο

στην

στάθμη

Στην

ίδια

δωμάτια

ύπνου

του

στάθμη

floor. At the same level we find two

με

bedrooms and a bathroom as well as a

ένα

μπάνιο καθώς και ένα κοινόχρηστο WC. Η

shared WC.The level of the fifth floor

στάθμη του πέμπτου ορόφου αποτελείται

consists of two other bedrooms, one

από άλλα δύο δωμάτια ύπνου με βεστιάριο

with dressing room and bathroom.

και μπάνιο.

The maisonette has an energy fireplace,

Η

μεζονέτα

ενδοδαπέδια
ξύλινα

διαθέτει

ενεργειακό

θέρμανση,

δάπεδα.

Επίσης

τζάκι,

underfloor heating, air conditioning and

κλιματισμό

και

wooden floors. It also has two closed

διαθέτει

δύο

parking spaces and a closed storage

κλειστές θέσεις στάθμευσης και κλειστή
αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

room in the basement of the building.
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Μεζονέτα 4ου-5ου ορόφου
/4rth-5th floor duplex
1 WC / 2 λουτρά / 4 υπνοδωμάτια
1 WC/ 2 bathrooms / 4 bedrooms
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2
/BEDROOM 2

165m²

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1
/BEDROOM 1

05.4

ΛΟΥΤΡΟ
/BATHROOM

59.3

3.05

3.65

/STORAGE

ROOLF ht5 ΟΤ/

ΑΠΟΘΗΚΗ

/BATHROOM

ΟΦΟΡΟ ο5 ΣΟΡΠ

ΛΟΥΤΡΟ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΣΟΤΑΜΣΙΡΕΜΑΙΔ ΣΟΔΟΣΙΕ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
/LIVING ROOM

58.3

ΚΟΥΖΙΝΑ/KITCHEN

4.50
3.35

Κάτοψη 4ου ορόφου
/4th floor plan

ΙΚΑΖΤ

ECALPERIF/

02.8

ECNARTNE TNEMTRAPA /

/DINING ROOM
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Μεζονέτα 4ου-5ου ορόφου
/4rth-5th floor duplex
1 WC / 2 λουτρά / 4 υπνοδωμάτια
1 WC/ 2 bathrooms / 4 bedrooms

165m²

ΛΟΥΤΡΟ
/BATHROOM

04.3

08.3
3.05
3.05

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 4
/BEDROOM 4

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 3
/BEDROOM 3

2.25

ΥΟΦΟΡΟ ΣΟΔΟΣΙΕ

ΑΡΗΤΣΥΚΛENA ΟΠΑ

TFIL AIV

/5th floor plan

ECNARTNE ROOLF/

00.2

Κάτοψη 5ου ορόφου

ROOLF ht4 ΟΤ/

/DRESSING ROOM

ΟΦΟΡΟ ο4 ΣΟΡΠ

ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ

south3 by MECHA Engineering

gnireenignE AHCEM yb 1okinille

Απεικονίσεις μεζονέτας 4ου-5ου ορόφου
/4rth-5th floor duplex views

south3 by MECHA Engineering
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Απεικονίσεις τυπικού λουτρού & υπνοδωματίου
/Typical bathroom & bedroom views

Σαρανταπόρου 65, 15232 Χαλάνδρι
/65, Sarantaporou str., 15232 Chalandri

211-2260761
info@mecha.gr

