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1_Περίληψη

 Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου 
Επιχειρηματικού Πάρκου  στη ‘’Δυτική Είσοδο’’ της Θεσσαλονίκης μέσω κυρίως 
του σχεδιασμού και της μελέτης ενός ουρανοξύστη 32 ορόφων (ύψους 123 
μέτρων) που θα περιλαμβάνει στον  κύριο κορμό του γραφεία τύπου “open 
space” του τριτογενή τομέα, καινοτόμων κλάδων υψηλής τεχνολογίας, εμπορικά 
καταστήματα στη τριώροφη βάση του και ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην 
επίστεψή του.
   Η ‘’Δυτική Είσοδος’’ βρίσκεται στη περιοχή των Λαχανόκηπων στο Δυτικό όριο 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και Δήμου Μενεμένης. Αποτελεί την πύλη εισόδου για 
την πόλη η οποία καταλήγει στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε 
όλη την έκταση της περιοχής παρουσιάζεται έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση 
και  καταγράφεται μεγάλη ποικιλία και ασυμβατότητα χρήσεων γης.
  Όσον αφορά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του ουρανοξύστη, βασικό ρόλο 
έπαιξε το στατικό-δομικό σύστημά του που καθόρισε την αρχιτεκτονική δομή 
του, τη λειτουργία του εσωτερικού και εν τέλει την αισθητική και τη μορφή του. Οι 
διάφορες λοξοτμημένες γωνίες που δημιουργεί το δομικό πλέγμα κάνει το κτίριο 
να φαίνεται ασύμμετρο και σε συνδυασμό με την επένδυση του από κατοπτρικό 
γυαλί δημιουργούν αμέτρητες αντανακλάσεις που αντικατοπτρίζουν την γύρω 
περιοχή. Πολύ ιδιαίτερη προσοχή  κατά τον σχεδιασμό του ουρανοξύστη δόθηκε 
και στο να μην δημιουργηθεί μία κατάσταση τύπου κτιρίου-‘’νησίδας ’’ που 
στέκεται απομονωμένη πίσω από όλες τις πλευρές του οικοπέδου. Για το λόγο 
αυτό έγινε ο σχεδιασμός και η προσθήκη ενός επιπλέον κτιρίου γύρω από τον 
ουρανοξύστη το οποίο θα έχει χρήσεις αναψυχής-διασκέδασης  δίνοντας  στο 
επίπεδο του ισογείου επιπλέον αστική χρήση.
   Τέλος το “Κέντρο αναψυχής” σε συνδυασμό με τις 2 “βυθισμένες πλατείες“ και 
τους χώρους πρασίνου που προτείνονται δημιουργούν ένα επιχειρηματικό πάρκο 
που απεικονίζει την αισιοδοξία για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής 
της δυτικής εισόδου.  Ένα έργο μεγάλης κλίμακας, με αισθητικές παρεμβάσεις, 
οικονομική αναζωογόνηση και γενικότερα αναγέννηση του αστικού ιστού της 
περιοχής.

1_Abstract

 This dissertation aims at the construction of a New Business Park at the “West-
ern Entrance” of Thessaloniki mainly through the design and study of a 32-storey 
skyscraper (123 metres tall) that will enclose tertiary sector “open space” style of-
fices at its core, innovative hi tech branches and commercial spaces at its 3-storey 
base, and a luxury hotel at its finial.
   The Western Entrance is located at the Lahanokipi Western border between the 
Municipalities of Thessaloniki and Menemeni. It forms the city entrance which 
leads up to the historic-commercial centre of Thessaloniki. Environmental degra-
dation is noticeable throughout the area and a wide range and incompatibility of 
land use is recorded.
   With regard to the skyscraper’s architectural design, its structural system that 
defined its architectural structure, its interior function, and finally its aesthetic 
quality and form, played a vital role. Its various chamfered angles that are formed 
by the wire mesh make the building appear asymmetrical and along with its clad-
ding of specular glass innumerable reflections of the surrounding area are creat-
ed. Special attention was paid during the design of the skyscraper so as to avoid 
an “island” style building that stands isolated behind all sides of the plot. For this 
reason, an additional building was designed and added around the skyscraper, 
which will be used for recreation-entertainment purposes giving further urban 
use to its floor level.
   Finally, the Recreation Centre combined with the suggested two “sunken plazas” 
and greenery areas form a business park that depicts the optimism for the devel-
opment and upgrade of the western entrance area. It is a large-scale endeavour, 
with aesthetic interventions, financial and general revitalisation of the area’s ur-
ban net.
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2_Εισαγωγή

 Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου 
Επιχειρηματικού Πάρκου  στη ‘’Δυτική Είσοδο’’ της Θεσσαλονίκης μέσω κυρίως 
του σχεδιασμού και της μελέτης ενός ψηλού κτιρίου, πιο συγκεκριμένα ενός 
ουρανοξύστη 32 ορόφων (ύψους 123 μέτρων), που ανήκει σε μια κατηγορία 
κτηριακού τύπου που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στην Ελλάδα. Αποφασίζοντας 
λοιπόν να ασχοληθώ με τον σχεδιασμό ενός τέτοιου κτιρίου, βρέθηκα αντιμέτωπη 
με μια πλειάδα προβλημάτων και σκέψεων που αφορούσαν κυρίως με τι ορίζει η 
προβλεπόμενη νομοθεσία του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) σχετικά 
με αυτά τα κτίρια, που θα γίνει η χωροθέτηση ενός τέτοιου κτιρίου και ποιες θα 
είναι οι χρήσεις του.

3_Η πόλη της Θεσσαλονίκης
  
  Η πόλη της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει εδώ και αρκετά χρόνια μεγάλη αύξηση 
στον παραγωγικό της ρόλο, μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων κλάδων τόσο 
του δευτερογενούς όσο και του τριτογενούς τομέα με νέου τύπου υπηρεσίες 
και σύνδεση με την παραγωγή. Παρατηρήθηκε έτσι μια μεγάλη ζήτηση για 
ανοικοδόμηση νέων κτιριακών συγκροτημάτων γραφείων και εμπορικών χώρων, 
επιχειρήσεων καθώς και πολυκέντρων εμπορίου και αναψυχής εκτός του 
“κέντρου” της πόλης. Παράλληλα λόγω της αύξησης του πληθυσμού της που 
παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια , της αποκέντρωσης του και 
της κινητικότητάς του λόγω των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, θεωρήθηκε ως μία 
πόλη δεδομένη για την ύπαρξη ενός τέτοιου κτιρίου.

4_Η επιλογή της περιοχής μελέτης

   Η περιοχή μελέτης που επιλέχθηκε είναι οι Λαχανόκηποι στο Δυτικό όριο 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και Δήμου Μενεμένης. Διακρίθηκε σε σχέση με τα 
λοιπά αστικά τμήματα γιατί διαθέτει ακόμη σε σημαντικό ποσοστό μεγάλες 
αδόμητες δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις που είναι ευκολότερα αξιοποιήσιμες 
και διατηρούνται σε σχετικά χαμηλό οικονομικό επίπεδο σε σχέση με άλλες 
περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ). Βρίσκεται 
σε στρατηγικό σημείο και χωρολειτουργικά παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα 
από άποψη προσβασιμότητας. Αποτελεί την πύλη εισόδου για την πόλη από 
την πλευρά αυτή καθώς εκτείνεται κάτω από τον οδικό άξονα της Νέας Δυτικής 
Εισόδου, η οποία καταλήγει στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Συνδέεται με την περιφερειακή Οδό, συνεπώς συνδέεται οδικά με την Ανατολική 
Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο και τη Χαλκίδική. Συνδέεται επίσης με την Εγνατία 
οδό, άρα πετυχαίνει την οδική σύνδεση με τη βορειοδυτική Ελλάδα και την 
Ευρώπη, καθώς και με τη Βορειοανατολική Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ασία. 
Βρίσκεται δίπλα στο νέο υπεραστικό ΚΤΕΛ και κοντά στο κεντρικό σταθμό του ΟΣΕ 
της Θεσσαλονίκης. Βασικό στοιχείο αποτελεί επίσης, η γειτνίαση, με το ιστορικό 
κέντρο (μόλις 5.13 χιλ.), με το υγρό στοιχείο (θα υπάρχει δηλαδή σίγουρα μια 
οπτική σύνδεση) και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Επίσης η περιοχή συνδέεται 
και με το προγραμματιζόμενο έργο του μετρό, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε 
το 2006.
   Τέλος η επέμβαση ενός τέτοιου  project στους Λαχανόκηπους εμπίπτει  
με διάφορες μελέτες για την Δυτική Θεσσαλονίκη (Ρυθμιστικό    Σχέδιο 
Θεσσαλονίκης-Ν.1561/1985,   σχέδιο νόμου      για      την επικαιροποίηση    του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης-2011, Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012», 
Γ.Π.Σ Δήμου Θεσσαλονίκης, ΓΠΣ Δήμου Μενεμένης), αλλά και μελέτες που 
εκπονήθηκαν για τμήματα τη περιοχής, με πιο πρόσφατη μια μελέτη    αξιοποίησης 
της περιοχής Λαχανοκήπων (Σταθακόπουλος κ.ά., 2008), οι οποίες καθιστούν σαφές 
ότι η περιοχή, παρά τα προβλήματα, εμπεριέχει δυνατότητες και προοπτικές για 
την εξέλιξη της πόλης και το ρόλο της στον εθνικό και Βαλκανικό χώρο. Κεντρικός 
στόχος όλων σχεδόν των παραπάνω σχεδίων και μελετών είναι η ανάπτυξη 
τριτογενών κυρίως δραστηριοτήτων διεθνούς ακτινοβολίας, που έχουν σχέση με 
την εξυπηρέτηση του αστικού πληθυσμού (ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα 
λιανικού εμπορίου κλπ.)(θεωρώντας την περιοχή ως το μελλοντικό επιχειρηματικό 
κέντρο της πόλης), καθώς και η δημιουργία μιας νέας κεντρικότητας, γεγονός που 
θεωρείται ότι συνιστά μοχλό ανάπτυξης για την πόλη συνολικά.
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Πηγή: Google maps

Πηγή: Google maps

5_Εντοπισμός περιοχής μελέτης 6_Επιλογή οικοπέδου

Επιλογή οικοπέδου
43,93 στρέμματα

Υπάρχοντα κτίρια οικοπέδου
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7_Φωτογραφίες περιοχής
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8_Τοπογραφικό περιοχής
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9_Υπάρχουσες χρήσεις της περιοχής

   Σε όλη την έκταση της περιοχής καταγράφεται 
μεγάλη ποικιλία χρήσεων γης. Ιδιαίτερο φαινόμενο 
είναι η μεγάλη ανάμειξη και η ασυμβατότητα 
χρήσεων γης  με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη 
χρήση της αναψυχής, που συχνά εντοπίζεται στη  
χρήση αποθηκών, τα πολυτελή ξενοδοχεία που 
συνυπάρχουν με βιοτεχνικά καταστήματα και τα 
μεγάλα εμπορικά κέντρα και τα κτίρια κατοικιών, 
παλαιότερα ή νεόδμητα, που συνυπάρχουν με 
διάφορα εγκαταλελειμμένα παραπήγματα που 
διαμένουν ειδικές κοινωνικές ομάδες, (τσιγγάνων, 
Παλιννοστούντων) και εγκαταλελειμμένες 
βιοτεχνίες.
 Έντονη είναι επίσης η περιβαλλοντική 
υποβάθμιση της περιοχής. Υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη οργανωμένων δημόσιων ελεύθερων 
χώρων και χώρων πρασίνου. Δυτικά της περιοχής 
υπάρχουν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και 
ανατολικά ο Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός 
που καταλαμβάνει μια αρκετά μεγάλη έκταση 
και συχνά γίνεται τόπος εγκατάστασης διάφορων 
περιθωριοποιημένων ομάδων και αστέγων.
  Μια σειρά από αρκετά αξιόλογα και 
ενδιαφέροντα παλιά και σύγχρονα κτίρια 
συνθέτουν την ιδιαίτερη εικόνα και αξία της 
περιοχής για το σύνολο της πόλης. Τέτοια 
κτίρια είναι το βιομηχανικό συγκρότημα ΦΙΞ, τα 
δημοτικά σφαγεία, το βυρσοδεψείο Νούσια, ο 
Πολυχώρος Μύλος, το παλαιό αντλιοστάσιο της 
εταιρείας υδάτων, το εργοστάσιο φωταερίου, η 
οικοδομή Μεϊμάρη, το βυρσοδεψείο Γεωργίου, 
ο Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, τα εμπορικά 
κέντρα City Gate και Λιμάνι, τα κτίρια γραφειακών 
χώρων Porto Center και Βαλκανικό Κέντρο και ο 
σταθμός λεωφορείων «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». 
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10_Κτιριακό Πρόγραμμα 
Ουρανοξύστη

  
 Οι χρήσεις που θα περιέχει ο 
ουρανοξύστης θα συνάδουν με τις 
υπάρχουσες χρήσεις της γύρω περιοχής. 
Στο κτίριο θα υπερισχύει η γραφειακή 
χρήση που θα καλύπτει τους 15 ορόφους 
του κύριου κορμού του κτιρίου η οποία 
διακόπτεται 2 φορές  στον 11ο και στον 22ο 
με χώρους αναψυχής, συγκέντρωσης και 
χαλάρωσης τόσο για τους εργαζόμενους 
όσο και για τους επισκέπτες (καφετέρια, 
εστιατόριο, χώροι χαλάρωσης, 
αίθουσα ακροάσεων και συνεδρίων) . 
Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει γραφεία 
τύπου “open space” του τριτογενή τομέα, 
καινοτόμων κλάδων υψηλής τεχνολογίας 
που θα καλύπτει το 47% της συνολικής 
κατασκευής. Στη τριώροφη βάση του 
κτιρίου θα υπάρχει κυρίως η εμπορική 
χρήση με τη δημιουργία ενός εμπορικού 
κέντρου 24 μεγάλων καταστημάτων 
ενώ στην επίστεψη του κτιρίου που 
αποτελείται από 8 ορόφους θα υπάρχει 
πολυτελές ξενοδοχείο με Bar/ Restaurant 
στον τελευταίο όροφο και Roof Garden 
με Café/Bar και 2 Πισίνες στο δώμα του 
ουρανοξύστη. Στο επίπεδο του ισογείου 
υπάρχουν 2 είσοδοι (η δυτική και η 
ανατολική) απ’ όπου γίνεται η πρόσβαση 
μέσα το κτίριο του ουρανοξύστη.. 
Τέλος περιλαμβάνει τριώροφο υπόγειο 
παρκινγκ 385 θέσεων από το οποίο ο 
επισκέπτης έχει απευθείας  πρόσβαση 
μέσα στον πύργο και γρήγορη επαφή 
με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του 
επιχειρηματικού πάρκου.
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11_Ο στατικός φορέας του ουρανοξύστη και η μορφή του

  Τα ψηλά κτίρια ξεχωρίζουν και διαφέρουν και ως προς την δομική, 
κατασκευαστική τους αντίληψη, σε σχέση με τις υπόλοιπες κατασκευές και 
απαιτείται μία εξειδικευμένη στατική προσέγγιση και μελέτη γύρω από αυτά 
λόγω του μεγάλου ύψους τους. Το δομικό σύστημα των πολύ ψηλών κτιρίων-
ουρανοξυστών είναι στενά συνδεδεμένο με τη μορφή και τη λειτουργία του 
κτιρίου, και συνεπώς με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Οι παράγοντες που 
είναι ιδιαίτεροι σημαντικοί και καθορίζουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της 
δομής, και εν τέλει την αισθητική και τη μορφή των υψηλών κτιρίων είναι τα 
κατακόρυφα φορτία που δέχονται τα κτίρια λόγω του βάρους τους, που γίνονται 
περισσότερα όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιπέδων, και τα πλευρικά-οριζόντια 
φορτία που προκαλούνται κυρίως λόγω δυναμικών καταπονήσεων του ανέμου 
ή του σεισμού. Η επιλογή του στατικού συστήματος, έχει σημαντικές συνέπειες 
επίσης στην πρόσοψη του κτιρίου και στην εσωτερική του χρήση (ο πυρήνας των 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων, τις σκάλες, τις εξόδους 
κινδύνου, και τον καθαρό ωφέλιμο χώρο εκτός των υπηρεσιών του κεντρικού 
πυρήνα). 

  

12_Τα στατικά συστήματα

•σύστημα διατμητικού πλαισίου (shear-frame systems) 
•σύστημα διατμητικού πλαισιωτού δικτυώματος (ενισχυμένος σκελετός) (shear 
trussed frame (braced frame) systems) 
•σύστημα διατμητικού πλαισιωτού τοίχου (shear walled frame systems) 
•σύστημα του μέγα-υποστυλώματος (υπερπλαίσιο, χωροδικτύωμα) (mega col-
umn (mega frame, space truss) systems)
•σύστημα του κεντρικού μέγα-πυρήνα (mega core systems) 
•σύστημα με πλαισιωτά στοιχεία περίσφιξης (outriggered frame systems) 
•σωληνωτά συστήματα (tube systems) 
•σύστημα πλαισιωτού σωλήνα (framed-tube systems) 
• σύστημα δικτυωτού σωλήνα (trussed-tube systems) 
• σύστημα συνενωμένων σωλήνων (bundled-tube systems)
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• Συστήματα με διατμητικά πλαισιωτά δικτυώματα (Shear trussed frame 
(braced frame) systems    
  
  Τα συστήματα με διατμητικά πλαισιωτά δικτυώματα, αποτελούνται από 
άκαμπτα πλαίσια και ενισχυμένα διαγώνια στοιχεία αντιστήριξης με τη μορφή 
κάθετου δικτυώματος. Τα διαγώνια ενισχυμένα στοιχεία αντιστήριξης μεταξύ 
των υποστυλωμάτων και του άκαμπτου πλαισίου δημιουργούν ένα δικτυωματικό 
πλαίσιο αντηρίδων σε αυτή τη μονάδα.

• Σύστημα του μέγα-υποστυλώματος (υπερπλαίσιο, χωροδικτύωμα) 
(mega column(mega frame, space truss) systems) 

   Αποτελείται από υποστυλώματα μεγαλύτερων διατομών από τις κανονικές, 
που διατρέχουν συνεχώς κατακόρυφα σε όλο το ύψος του κτιρίου. Τα στοιχεία 
αυτά είναι συνήθως από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ αρκετά συχνά είναι σύνθετα. 
Επίσης οι οριζόντιες συνδέσεις σε αυτό το σύστημα αποτελούν πρωταρχική 
σημασία. Λόγω πιθανής πτώσης των πλακών χρησιμοποιούνται ως άκαμπτα 
διαφράγματα των δαπέδων, πλάγια υποστυλώματα, και μεγάλες ενισχύσεις  
ντιστήριξης προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η τάση κατάρρευσης.      

• Σύστημα πλαισιωτού σωλήνα (framed-tube systems)
   
    Σύστημα πλαισιωτού σωλήνα (framed-tube systems)  Το συστήμα πλαισιωτού 
σωλήνα, που αποτελεί τη βάση των σωληνωτών συστημάτων, μπορεί να 
περιγραφεί ως η εξέλιξη του συστήματος του δύσκαμπτου πλαισίου και ως ένα 
εναλλακτικό σύστημα του συστήματος διατμητικών τοίχων. Το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό του συστήματος, επίσης γνωστό ως «vierendeel σύστημα 
σωλήνων» ή «διάτρητο σύστημα σωλήνων», είναι οι μικρή απόσταση μεταξύ 
των περιμετρικών εξωτερικών υποστυλωμάτων, τα οποία απέχουν συνήθως 
μεταξύ τους από 1,5 έως 4,5 μέτρα, που επιτρέπουν παράλληλα την εύκολη 
εφαρμογή ορθοκανονικών παραθύρων. Ο μεγάλος ελεύθερος χώρος μεταξύ 
των περιμετρικών κολόνων και του πυρήνα είναι γεφυρωμένος με δικτυώματα 
ή δοκάρια spandrel που στηρίζουν τους ορόφους. Παράλληλα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως σύστημα διαγώνιου πλαισιωτού σωλήνα που σχηματίζεται 
με τη χρήση διαγώνιων ενισχυμένων στοιχείων, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, 
αντί για κατακόρυφα υποστυλώματα. 
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• Σύστημα δικτυωματικού σωλήνα (trussed-tube systems) 

  Το σύστημα το σύστημα που επιλέχτηκε εν τέλει και καθόρισε τη μορφή του 
κτιρίου είναι το σύστημα του δικτυωματικού σωλήνα που αποτελείται από ένα 
πλέγμα με διαγώνια μεταλλικά στοιχεία και στις δύο διευθύνσεις μειώνοντας 
έτσι όλες τις διατμητικές αναπτυσσόμενες δυνάμεις σε όλες τις πλευρές. Ο 
ενδιάμεσος χώρος μεταξύ του πλέγματος και του κεντρικού δομικού πυρήνα που 
είναι από μπετόν είναι γεφυρωμένος με δοκάρια  spandrel  που στηρίζουν τις 
σύμμικτες πλάκες του κάθε ορόφου. Το δομικό αυτό πλέγμα ενισχύει το εξωτερικό 
πλαίσιο αποφεύγοντας την ανάγκη για κατασκευές αντιανεμικών συνδέσμων, 
μειώνοντας παράλληλα το μέγεθος και τον αριθμό των υποστυλωμάτων. Έτσι 
ολόκληρο το κτίριο φαίνεται ελαφρύτερο, επιτρέποντας μεγαλύτερα ανοίγματα 
στο κτίριο. Επίσης δημιουργείται αρκετά μεγάλος ελεύθερος χώρος μεταξύ των 
περιμετρικών κολόνων και του πυρήνα που είναι ιδανικός για τους χώρους.

CONCRET CORE MAIN STEEL STRUCTURE COMPOSITE SLABS SUB STEEL STRUCTURE FACADE REFLECTIVE GLASS FINAL CONSTRUCTION
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13_Χρήσεις Στατικού Πυρήνα

  Βασικό ρόλο στην όλη δομή του κτιρίου παίζει ο στατικός φορέας 
οποίος περιλαμβάνει τους κατακόρυφους άξονες κυκλοφορίας (4 σκάλες 
πυρασφάλειας και 10 ασανσέρ), διάφορες ηλεκτρικές και μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις , τουαλέτες, αποθήκες, και διάφορους βοηθητικούς χώρους 
των εργαζομένων( όπως lockers, αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες εκτύπωσης). 
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14_Αρχιτεκτονική κτιρίου

  Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του κτιρίου εσωτερικά στο επίπεδο του ισογείου  
κύριο χαρακτηριστικό μπαίνοντας από τις 2 εισόδους  είναι οι μεγάλοι  χώροι 
υποδοχής οι οποίοι στη συνέχεια κατευθύνουν τον επισκέπτη στο lift lobby του 
πυρήνα, όπου μπορείς να μετακινηθείς πολύ στο υπόλοιπο κτίριο. Ο εσωτερικός 
σχεδιασμός του κάθε ορόφου του κύριου κορμού του πύργου έγινε με βάση 
στο να προσφέρει ιδανικές συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους και στους 
επισκέπτες και να μην θυμίζει απλές στοίβες από τσιμεντένιους δίσκους. Οι 
διάδρομοι κυκλοφορίας και  οι χώροι εργασίας σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο 
στο να διαθέτουν ένα βαθμό ανθρωπιάς, άνεσης, ενδιαφέροντος και κλίμακας. 
Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι συχνά δημιουργούνται κοινωνικοί και 
δημόσιοι χώροι με μεσοδιαστήματα στα μεσαία επίπεδα του κτιρίου που έχουν 
τη μορφή αστικών χώρων, όπως κάποιοι μεγάλοι διάδρομοι, χώροι υποδοχής, 
χώροι χαλάρωσης, αίθρια, που επιτρέπουν τη θέα του τοπίου και θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι κάνουν την περιήγηση του επισκέπτη πιο ξεκούραστη και 
ενδιαφέρουσα. Αυτοί οι διάφοροι κοινωνικοί-δημόσιοι χώροι δημιουργούνται 
τόσο σε κάθε όροφο αλλά και θεωρητικά σε όλο το project αφού ανά διαστήματα 
οι χώροι των γραφείων διακόπτονται με τα εστιατόρια κτλ.
   Τέλος οι χώροι του ξενοδοχείου στην κορυφή του ψηλού κτιρίου θεωρούνται 
ειδικοί χώροι και γι’ αυτό χρειάστηκαν ιδιαίτερη προσοχή ως προς τον σχεδιασμό 
τους. Αυτά τα επίπεδα είναι σχολαστικά σχεδιασμένα ώστε να περιέχουν ένα 
υψηλού κύρους εστιατόριο και πολυτελή δωμάτια. Επιπλέον μπορούν να 
παρέχουν καταπληκτική πανοραμική θέα της πόλης συνδυασμένη με την πιθανή 
ενσωμάτωση της άνεσης των τροπικών κήπων στη στέγη του κτιρίου ή ακόμα 
και κοινόχρηστων χώρων που θα έχουν θέα στον ουρανό. Το σχέδιο του ψηλού 
κτιρίου, συνεπώς, ‘’παρέχει ευκαιρίες’’ για τη δημιουργία μιας μοναδικής 
ταυτότητας αγγίζοντας τον ουρανό.
  Το πιο ουσιώδες επίσης αρχιτεκτονικό στοιχείο του ουρανοξύστη είναι η 
πρόσοψη του. Οι διάφορες λοξοτμημένες γωνίες που δημιουργεί το δομικό 
πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα κάνει το κτίριο να φαίνεται ασύμμετρο και να 
ξεχωρίζει από τα γύρω κτίρια. Η επένδυση του είναι από κατοπτρικό γυαλί και θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι ο συνδυασμός του γυαλιού αυτού με τις πολύπλευρες 
γωνίες του δημιουργούν αμέτρητες αντανακλάσεις που κάνουν το κτίριο να έχει 
μια πιο γλυπτική και λίγο περίεργη μορφή. Τα μικρά κολονάκια που πλαισιώνουν 
τα γυάλινα παραπετάσματα (curtain walls) τονίζουν την οριζοντιότητα του 
κτιρίου.

15_Το “Κέντρο αναψυχής” και η ένταξη
 του Πύργου στον υπόλοιπο αστικό ιστό

    Πολύ ιδιαίτερη προσοχή  στον σχεδιασμό ενός τέτοιου κτιρίου σε σχέση με 
το οικόπεδο δόθηκε στο να μην δημιουργηθεί μία κατάσταση τύπου κτιρίου-
«νησίδας» που στέκεται απομονωμένη πίσω από όλες τις πλευρές του οικοπέδου. 
Για το λόγο έγινε ο σχεδιασμός και η προσθήκη ενός επιπλέον κτιρίου γύρω από 
τον ουρανοξύστη το οποίο θα έχει χρήσεις αναψυχής δίνοντας  στη περιοχή γύρω 
από τον ουρανοξύστη κάποιου είδους επιπλέον αστική χρήση. Συγκεκριμένα το 
“Κέντρο αναψυχής” περιέχει ένα μεγάλο θέατρο 528 θέσεων και με εκθεσιακούς 
χώρους για μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ένα πολυσινεμά με 4 αίθουσες, 2 
μουσικές σκηνές και 4 μαγαζιά νυχτερινής διασκέδασης. 
   Η πρόσβαση των πεζών στο συγκρότημα μπορεί να γίνει από όλες τις πλευρές του 
καθώς θα υπάρχει πεζοδρόμηση περιμετρικά του οικοπέδου. Η πρόσβαση των 
αυτοκινήτων στο συγκρότημα γίνεται  δυτικά από τον παράδρομο που συνδέεται 
με την 26ης Οκτωβρίου όπου τα αυτοκίνητα μέσω της ράμπας εισέρχονται στο 
πρώτο μεγάλο υπόγειο παρκινγκ (263 θέσεων) . Βγαίνοντας από το παρκινγκ 
υπάρχει ένας μεγάλος στεγαζόμενος δημόσιος χώρος που επικοινωνεί με 
το πολυσινεμά και συνδέει τις 2 «βυθισμένες πλατείες .Οι πλατείες αυτές 
ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο την επικοινωνία και την κίνηση των πεζών 
μέσα στο οικόπεδο και μαζί με του μεγάλους χώρους πρασίνου δημιουργούν ένα 
επιχειρηματικό πάρκο που συνεχίζει να έχει ζωή και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

    Μέσα από τα σχέδια και την όλη  μελέτη της πρότασης του επιχειρηματικού 
πάρκου σημειώνονται, όλα τα στοιχεία εκείνα που απεικονίζουν την αισιοδοξία 
για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής της δυτικής εισόδου:  ένα έργο 
μεγάλης κλίμακας, με αισθητικές παρεμβάσεις, οικονομική αναζωογόνηση και 
γενικότερα αναγέννηση του αστικού ιστού της περιοχής. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΔΕΑΣ
ΚΑΤΟΨΕΙΣ
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ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ -3μ.
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΔΕΑΣ
ΤΟΜΜΕΣ
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ΤΟΜΜΗ Β-Β’
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ΤΟΜΜΗ Α-Α’
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ΤΟΜΜΗ Γ-Γ’

ΤΟΜΜΗ Δ-Δ’
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΔΕΑΣ
ΟΨΕΙΣ
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ΔΥΤΙΚΗ ΄ΟΨΗ

ΒΟΡΕΙΑ ΄ΟΨΗ
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΄ΟΨΗ

ΝΟΤΙΑ΄ΟΨΗ
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΔΕΑΣ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΚΕΤΑΣ
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