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Το κτήριο στεγάζει χώρους γραφείων και βρίσκεται κατά μήκος βασικού οδικού άξονα, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Από την αρχή της μελέτης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνθεση των όγκων και στον τρόπο ένταξης του
κτηρίου στο ευρύτερο περιβάλλον. Η κλιμακωτή διάρθρωση των όγκων είναι
το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς στο συγκεκριμένο έργο. Η όψη του
κτηρίου από τον κεντρικό δρόμο υποδιαιρείται σε τρεις όγκους σχήματος Π,
που υποχωρούν σταδιακά από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Με τον τρόπο
αυτό, απομακρύνεται ο μεγάλος όγκος του κτηρίου από τον στενό πλαϊνό
δρόμο σεβόμενος τη μικρή κλίμακα της γειτονιάς, ενώ ταυτόχρονα πλαισιώνεται και αναδεικνύεται ο υπάρχων φοίνικας που βρίσκεται στην αριστερή γωνία του οικοπέδου. Στις όψεις του κτηρίου επικρατούν το ανεπίχριστο
σκυρόδεμα, υλικό που προσδίδει πλαστικότητα και μονολιθικότητα, και το
γυαλί, όπου είναι επιθυμητή η διαφάνεια του κελύφους. Η ανατολική και η
δυτική όψη χαρακτηρίζονται από έναν κάνναβο μικρών τετράγωνων ανοιγμάτων προκειμένου να επιτρέπεται στον χρήστη του κτηρίου να δει προς
έξω, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την ιδιωτικότητά του ως προς τα πλευρικά
γειτονικά κτήρια. Σχεδόν ολόκληρη η επιφάνεια της βόρειας όψης καλύπτεται από ενεργειακά κρύσταλλα, πάνω στα οποία προσαρτώνται μεταλλικές
περσίδες ορθογωνικής διατομής.
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The building houses office spaces and is situated on a main arterial route.
From the outset of the design, special emphasis was given to the massing
and to ways of assimilating the building into its surroundings. The scaled
articulation of the volumes is the first thing to be observed in this project.
The building’s façade as seen from the main street is subdivided into
three Π-shaped volumes, which retreat gradually from east to west.
In this manner, the building’s large bulk is kept at a distance from the
narrow side-street, respectful of the small scale of the neighbourhood,
while it simultaneously frames and showcases the existing palm tree
situated on the left side of the plot. The materials which dominate the
building’s surfaces are exposed concrete, which bestows plasticity and
compactness, and glass, where transparency of the building’s shell is
desired. The eastern and western elevations feature a matrix of small
square openings allowing a view from inside while safeguarding privacy
from the surrounding buildings. Almost the entire surface of the northern
elevation is covered by energy efficient panels of smart glass on which
are attached metal blinds with orthogonal section.
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