Architecture, Urban and
Landscape Design

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Consortis αποτελεί δυναμικό τμήμα της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 2005, με
επιτυχημένη πορεία σε πλήθος τομέων μελετών και υπηρεσιών δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στην διαχείριση
και ανάπτυξη γης.
Στην Consortis η προσέγγιση του σχεδιασμού του χώρου γίνεται με ολιστικό τρόπο, με το σκεπτικό ότι η αξιοποίηση της γης
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη δυναμική ανάπτυξη των επενδυτικών σχεδίων και πρέπει να υλοποιείται με όρους
αειφορίας. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Γης εξελίσσεται δυναμικά στην εταιρεία, με τον Αρχιτεκτονικό και Αστικό
σχεδιασμό να λειτουργούν ως βασική συνιστώσα. Η αρχιτεκτονική ομάδα, επωφελείται από έναν πλούτο γνώσεων και
τεχνογνωσίας που συλλέγεται εδώ και πολλά χρόνια σε πλήθος επιστημονικών κλάδων σχεδιασμού, διαχείρισης και
ανάπτυξης γης, έργων περιβάλλοντος και αναπτυξιακού σχεδιασμού σε όλες τις χωρικές κλίμακες. Επιπλέον, αξιοποιεί ένα
δίκτυο έμπειρων συνεργατών σε μια ποικιλία επιστημονικών εξειδικεύσεων.

Το Τμήμα διαθέτει εμπειρία σε αρχιτεκτονικές και ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων
κτιρίων, κατοικιών και κτιρίων δημόσιας χρήσης, μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων, μελέτες
ανάπλασης οδών, δημοσίων ανοικτών χώρων και αστικών αναπλάσεων, μελέτες αποκατάστασης και
επανάχρησης κτιρίων, καθώς και μελέτες αποτύπωσης διατηρητέων κτιρίων. Παρέχει πλήρεις υπηρεσίες που
περιλαμβάνουν σχεδιασμό, επίβλεψη και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλες τις κλίμακες
αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού.
Κατανοώντας τις επείγουσες συνθήκες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, οι έννοιες της βιωσιμότητας
και της καινοτομίας αποτελούν βασική πτυχή της σχεδιαστικής μας προσέγγισης. Διέπουν τη δημιουργική
έκφραση και την φιλοδοξία να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε το φυσικό και πολιτισμικό πλαίσιο του
τόπου και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του χρήστη με το βλέμμα στο μέλλον και στον μετασχηματισμό
που επιφέρει η συνισταμένη του χρόνου.

Διευθέτηση ρέματος και ανάπλαση παραρεμάτιας
περιοχής στον οικισμό Ξηροχωρίου
ΕΤΟΣ | 2010
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στόχος του έργου είναι η αναστροφή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης της κοίτης του ρέματος μέσα από
σχεδιασμένες επεμβάσεις ανάπλασης, οργάνωσης και κυκλοφοριακής διαχείρισης που προβλέπει δημιουργία ποδηλατοδρόμου,
πεζόδρομο και διαμόρφωση γραμμικού πάρκου πρασίνου. Ο επανασχεδιασμός του ρέματος και η προστασία του ως φυσικού
σχηματισμού, πραγματοποιήθηκε με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην παρακωλύεται η υδραυλική λειτουργία του και να διασφαλίζεται το
μικροκλίμα της παραρεμάτιας περιοχής.
Κύρια σχεδιαστικά εργαλεία αποτελούν οι επιμήκεις και εγκάρσιες χαράξεις, με χώρους στάσης στα σημεία τομής, οι φυτεύσεις που
αξιοποιούν και ενισχύουν το υφιστάμενο πράσινο και οι δαπεδοστρώσεις που σηματοδοτούν τις διαφορετικές λειτουργίες.
Πρωταρχικός σκοπός είναι η εμφάνιση δραστηριοτήτων κοινωνικότητας σε άμεση επαφή με τη φυσική ροή του υγρού στοιχείου και
απώτερος σκοπός η δημιουργία ενός εκτεταμένου γραμμικού χειμαρρικού πάρκου που θα συνδέει τον αγροτικό περιαστικό χώρο
του οικισμού με το κέντρο του Δήμου και τους γύρω οικισμούς, αποτελώντας ένα σύγχρονο υπερτοπικό πόλο.

Ανάδειξη- Προβολή παραδοσιακών στοιχείων
πόλης Σουφλίου
ΕΤΟΣ | 2010
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Η μελέτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του κύριου αστικού άξονα της οδού Β.
Γεωργίου και μέρος του κάθετου άξονα της οδού Βενιζέλου που ενώνει την παλιά με
τη νέα πόλη. Ένα πρωτεύων χαρακτηριστικό “σημείο” αναφοράς της πόλης, η
“αγορά”, με την ευρεία έννοια του τόπου συνεύρεσης έχει μια γραμμική ανάπτυξη
κατά μήκος του κύριου άξονα της οδού Β. Γεωργίου. Προτείνεται η αντιληπτική και
λειτουργική ενοποίηση του οδικού ρεύματος και των πεζοδρομίων με την
υπερύψωση της οδού στο ύψος του πεζοδρομίου και την διαμόρφωση ομοεπίπεδου
δαπέδου. Ο χειρισμός αυτός απαντά στην σαφή αναφορά στη συγκεκριμένη
ιστορική περίοδο της πόλης που προσδιορίζει σε έναν βαθμό και τον χαρακτήρα της
πόλης και στην ανάδειξη του κεντρικού ρόλου της “αγοράς” τόσο στο συμβολικό όσο
και στο λειτουργικό επίπεδο. Αξιοποιείται η μονάδα του δομικού κυβόλιθου για την
διαμόρφωση ενός κανάβου με την γεωμετρία δομικής πλέξης. Πάνω σε αυτόν τον
κάναβο αναπτύσσονται τέσσερα γεωμετρικά μοτίβα με πρωτογενή χαρακτηριστικά
τα οποία συνθέτουν μία μονάδα που αναπαράγεται σε όλη την έκταση παράγοντας
ένα “καμβά”. Η επιλογή γήινων αποχρώσεων δίνει την τελική “χωμάτινη” αίσθηση στο
ύφος της πρότασης. Το μοτίβο αποδομείται και ανασυντίθεται πάνω στην κίνηση
του πεζού σε έναν αέναο κύκλο. Η πρόταση είναι ευέλικτη ως προς μελλοντικές
πεζοδρομήσεις και προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασής της και σε άλλες περιοχές.

Ανάπλαση Λουτρόπολης Απολλωνίας
ΕΤΟΣ | 2005
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | Α.Ε ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
Το έργο αφορά στην ανάδειξη και αναβάθμιση της λουτρόπολης. Η πρόταση ανάπλασης επικεντρώνεται στη διαμόρφωση
των ανοιχτών χώρων ανάμεσα στα κτίσματα των λουτρών, ανάπλαση των νησίδων που βρίσκονται στην είσοδο των
Λουτρών καθώς και στη δημιουργία ενός πυρήνα αθλητικών εγκαταστάσεων στην ανατολική πλευρά της παλιάς
Λουτρόπολης. Τα υφιστάμενα ψηλά δέντρα λειτουργούν ως σημείο αφετηρίας για τη δημιουργία χώρων πρασίνου και
χώρων στάσης, στους οποίους ενσωματώνονται κυριαρχικά τα δέντρα. Οι χώροι συμπληρώνονται με ένα μικρό αμφιθέατρο,
παιδική χαρά, νέες φυτεύσεις, διαμόρφωση μονοπατιών περιήγησης και αθλητικές εγκαταστάσεις. Προτείνονται νέες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη μετακίνηση των επισκεπτών και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης.

Δίκτυο παρεμβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαδύτου
ΕΤΟΣ | 2009
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων των Φορέων της περιοχής και του Δήμου για την αναβάθμιση και
περιηγητική διασύνδεση χώρων οι οποίοι διαθέτουν πλούτο φυσικών, ιστορικών αρχαιολογικών και πολιτιστικών πόρων,
προτείνεται η δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου διαδρομών φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο θα
σηματοδοτεί την “περιοχή των λιμνών”.
Με βασικό εργαλείο διαχείρισης την έννοια της φέρουσας ικανότητας της προστατευόμενης περιοχής και με πυρήνα το
κέντρο ενημέρωσης, αναπτύσσεται ένα σύστημα ερμηνείας, με στόχο οι επισκέπτες να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν
την περιοχή σε δύο επίπεδα: την ιστορία του τόπου και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Η παραλίμνια διαδρομή από το
Δάσος Απολλωνίας ως την Αγία Μαρίνα του Μοδίου και τα Στενά της Ρεντίνας λειτουργεί ως κορμός σχεδιασμού και
βασική συνθετική χειρονομία, η οποία οργανώνει κινήσεις και συνδέει τόπους και δράσεις, με το υγρό στοιχείο να
κυριαρχεί. Στις ενότητες αυτές μελετώνται φυτοτεχνικές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας σε χώρους
στάσεων και σε αξιόλογα σημεία των διαδρομών (στέγαστρα, βοηθητικοί χώροι και παρατηρητήρια), με τα νέα στοιχεία να
ενσωματώνονται ήπια στο τοπίο. Προτείνεται αξιοποίηση και απόδοση νέων χρήσεων σε υφιστάμενα κτίσματα,
καθορισμός περιπατητικών διαδρομών με βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων. Η πρόταση αναδεικνύει το φυσικό
τοπίο σε υποδοχέα πολλαπλών δραστηριοτήτων: περιήγηση, απόλαυση της φύσης, παρατήρηση, ανάπαυση, ενημέρωση,
αθλητικές δραστηριότητες.

Μελέτη εισόδου Ιάσμου
ΕΤΟΣ | 2009
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Η μελέτη αφορά σε έργο ανάπλασης της
υφιστάμενης οδού η οποία αποτελεί την οδό
εισόδου του οικισμού του Ιάσμου από την
Εγνατία Οδό. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη
διαμόρφωση δύο ανοιχτών χώρων σε επαφή
με την οδό.
Το νοηματικό περιεχόμενο της πρότασης
συγκροτείται κυρίως από την έννοια της
‘’εισόδου
σύνδεσης’’
(από
τον
αυτοκινητόδρομο στον οικισμό) με τη
διαμόρφωση της διαδρομής και δύο ανοιχτών
χώρων σε κομβικά σημεία της διαδρομής, την
έννοια της ‘’αστικότητας’’ με την απόδοση
ποιοτήτων στον δημόσιο χώρο και την έννοια
της ‘"υδάτινης μνήμης".
Η διαμόρφωση της οδού και των ανοιχτών
χώρων προσδίδει στοιχεία αστικότητας σε μία
περιοχή στο ακραίο όριο του οικισμού, σε μία
‘’οριακή’’ περιοχή με έντονα στοιχεία αγροτικού
τοπίου, με στόχο να αποδώσει στους
ανοιχτούς χώρους τις ποιότητες του δημόσιου
χώρου, ως κοινό αγαθό. Το πεζοδρόμιο της
οδού επανασχεδιάζεται και οργανώνεται σε
ζώνες
με
νοηματικό
και
λειτουργικό
περιεχόμενο. Η υφιστάμενη γραμμική πορεία
του υγρού στοιχείου το οποίο χαρακτηρίζει
τον οικισμό, διατηρείται μετασχηματισμένη,
μέσω υδάτινης σχισμής κατά μήκος του
πεζοδρομίου.
Οι
δραστηριότητες
κοινωνικότητας που εισάγονται στην περιοχή,
εξυπηρετούνται από σημεία στάσης - νέες
μονάδες
αστικού
εξοπλισμού
που
σχεδιάζονται. Οι μονάδες περιλαμβάνουν
καθιστικό, στοιχεία σκιασμού και φυτεύσεις.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία
ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών καθώς
και στα συστήματα διαχείρισης νερού.

Δημιουργία μουσείου Θρακικής Αρχιτεκτονικής
στο Σουφλί
ΕΤΟΣ | 2010
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Το κτίριο αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόλογα δείγµατα της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της πόλης του µεταξιού, με ξεχωριστή
για την περιοχή αρχιτεκτονική διάρθρωση από πλευράς τυπολογίας,
µορφής και διακοσµητικής έκφρασης και καταλαμβάνει σημαντική θέση
στην ιστορική και κοινωνική πορεία της πόλης. Η μορφολογία και η
λειτουργική διάρθρωση του κτιρίου, είναι χαρακτηριστική των
νεοκλασικών κτισμάτων της περιόδου κατασκευής του, με στοιχεία
όμως που το παρα συνδέουν με την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική.
Πραγματοποιήθηκε μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του
κτιρίου μέσω της μετατροπής του σε Μουσείο Θρακικής
αρχιτεκτονικής, ενώ και το ίδιο το κτίριο θα αποτελέσει «ζωντανό
έκθεμα» της αρχιτεκτονικής του Σουφλίου. Η πρόταση αποκατάστασης
και επανάχρησης του κτιρίου στοχεύει στο σεβασμό και στην ανάδειξη
των τυπολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του κτιρίου,
λαμβάνοντας υπ’ όψη και τη δομοστατική του οργάνωση. Οι προσθήκες
και οι επεμβάσεις αντιμετωπίστηκαν έχοντας θέσει ως βάση η
τυπολογική οργάνωση, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου και
οι αυθεντικοί τρόποι κατασκευής του να αναγνωρίζονται μετά τις
εργασίες αποκατάστασης, ενώ οι απαραίτητες για τη στατική επάρκεια
του κτιρίου επεμβάσεις να είναι διακριτές και να δηλώνουν καθαρά το
σύγχρονο χαρακτήρα τους. Οι νέες λειτουργικές ανάγκες
προσαρμόζονται
στο
υπάρχον
κέλυφος.
Πραγματοποιήθηκε
σχεδιασμός της οργάνωσης των εκθεσιακών και βοηθητικών χώρων,
εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και οργάνωση του εξοπλισμού και
τρόπου παρουσίασης των εκθεμάτων.

Κτίριο πολλαπλών χρήσεων στον Μελισσουργό
ΕΤΟΣ| 2009
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
Το κτίριο συνδιαλέγεται με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται και τα βασικά του στοιχεία: το δάσος και το παρακείμενο ρέμα. Η
κλίμακα του κτιρίου προσαρμόζεται στο φυσικό περιβάλλον και το κτίριο οργανώνεται σε τέσσερις χωρικές ενότητες: το κεντρικό τμήμα
όπου φιλοξενούνται οι κύριες χρήσεις (αναψυκτήριο και χώρος εστίασης), δύο περιφερειακά τμήματα όπου χωροθετούνται οι βοηθητικοί
χώροι και ο υπαίθριος χώρος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο κομμάτι του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, βάσει των αρχών του οποίου
έγινε η ογκοπλασία, η οργάνωση και ο προσανατολισμός των χώρων, η οργάνωση των ανοιγμάτων και η αντιμετώπιση θεμάτων όπως ο
ηλιασμός, ο φυσικός φωτισμός, ο φυσικός αερισμός και η εφαρμογή μέσων σκιασμού. Στόχος της εφαρμογής των αρχών του
βιοκλιματικού σχεδιασμού ήταν η προσαρμογή του κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον και στο κλίμα, ο περιορισμός του ενεργειακού
αποτυπώματος και η επίτευξη συνθηκών περιβαλλοντικής άνεσης στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Συγκρότημα τεσσάρων τουριστικών κατοικιών στην Καστοριά
ΕΤΟΣ | 2010
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ

Το συγκρότημα αποτελείται από τέσσερις
μονόχωρες
κατοικίες.
Η
μονάδα
αναπαράγεται μέσω περιστροφής και
αντιμετάθεσης και η οργάνωση των όγκων
γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
αποδίδεται ιδιωτικότητα στους κλειστούς
και ανοιχτούς χώρους. Η μορφολογία και οι
σχεδιαστικές επιλογές υπαγορεύτηκαν σε
σημαντικό βαθμό από τις αρχές του
βιοκλιματικού
σχεδιασμού
και
τις
απαιτήσεις
των
τοπικών
κλιματικών
συνθηκών. Η οργάνωση, το μέγεθος και ο
προσανατολισμός των ανοιγμάτων, οι
κλίσεις των στεγών, η διαμόρφωση του
περιβάλλοντα χώρου και λοιπά ειδικά
αρχιτεκτονικά στοιχεία στοχεύουν στην
μεγιστοποίηση των ηλιακών προσόδων και
τον περιορισμό των θερμικών απωλειών το
χειμώνα, στην εξασφάλιση διαμπερούς και
κατακόρυφου αερισμού και σκιασμού το
καλοκαίρι, με στόχο την μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την
επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης.

Κτίριο έκθεσης και αποθηκών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
ΕΤΟΣ | 2006
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ

Κτίριο έκθεσης και αποθηκών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
ΕΤΟΣ | 2006
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ
Το κτίριο είναι διώροφο με συνολικό εμβαδόν 960 τ.μ
και πρισματική ογκοπλασία, η οποία προκύπτει από
χαράξεις
του
περιβάλλοντα
χώρου
και
των
παρακείμενων οδών και από την οργάνωση των
προσβάσεων. Οι χώροι οργανώνονται γύρω από
κεντρικό αίθριο, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται
φυσικός φωτισμός και κατακόρυφος αερισμός. Στο
ισόγειο του κτιρίου υπάρχει χώρος παρουσίασης των
προϊόντων της εταιρίας και αποθηκευτικοί χώροι, ενώ
στον όροφο του κτιρίου χωροθετούνται γραφειακοί και
αποθηκευτικοί
χώροι.
Ο
χώρος
επιδείξεων
σηματοδοτείται από τη χωροθέτησή του στην αιχμή του
πρίσματος, από το διπλό συνολικό ύψος και από το
κατασκευαστικό του σύστημα το οποίο διαφοροποιείται
από το υπόλοιπο κτίσμα. Το κτίριο εξωτερικά φέρει
περσίδες για τη απαραίτητη σκίαση των χώρων του, ενώ
και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με την
φύτευση κατάλληλων δέντρων, στοχεύει στην καλύτερη
περιβαλλοντική του απόκριση.

Δημιουργία χώρου γραφείων σε κτίριο
πρώην βιομηχανικής χρήσης
ΕΤΟΣ | 2018
Σε πλήρως αδιαμόρφωτο χώρο κτιρίου πρώην καπναποθήκης στη
Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκε ένας νέος χώρος 350 τ.μ, ο οποίος
στέγασε γραφειακούς χώρους. Το εν λόγω κτίριο, μετά την παύση της
καπνεμπορικής δραστηριότητας, παρέμεινε ανενεργό και κατά τα
τελευταία χρόνια βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού και
επανένταξης στη ζωή της πόλης, μέσω της επανάχρησης. Λόγω των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χώρου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στο θέμα του συνολικού διαθέσιμου φωτισμού. Το περιορισμένο
διαθέσιμο φυσικό φως οδήγησε στην επιλογή της ανοιχτής κάτοψης,
διάταξη με την οποία οργανώνεται ο κεντρικός χώρος. Η διάταξη
στοχεύει επιπλέον στη μέγιστη επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον,
ενώ ταυτόχρονα αποδίδει σημαντικό βαθμό ευελιξίας και ενισχύει
την επικοινωνία και συνεργασία. Εκατέρωθεν του κεντρικού ενιαίου
χώρου, αναπτύσσονται δύο ζώνες κλειστών χώρων στις οποίες
χωροθετούνται γραφειακοί χώροι και η αίθουσα συσκέψεων. Με
στόχο να μην μειωθεί το ελεύθερο ύψος του χώρου, η οροφή
παραμένει εμφανής, ενώ εμφανείς είναι και οι υποδομές και τα δίκτυα
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επιλογή που συνάδει με το
βιομηχανικό παρελθόν του χώρου.
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