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e-ndependent
Στην καρδιά 
του νεου εμπορικου ,
οικονομικου &
πολιτισμικου
πόλου της Αττικής, στο
μητροπολιτικό πάρκο
Ελληνικού



Το e-ndependent είναι ένα σύγχρονο
αειφόρο κτίριο πολλαπλών χρήσεων
ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Οι
ενεργειακές ανάγκες του καλύπτονται από
συνδυασμό τεχνολογίας γεωθερμικών
συστημάτων και παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος με φωτοβολταϊκά.

Α++ efficiency

Αποτελείται από Ισόγειο, πατάρι, Α-Β-Γ
ορόφους, Roof Garden και δύο υπόγεια. Το Α
υπόγειο, το Ισόγειο και το πατάρι μπορούν
να δεχτούν εμπορικές καθώς και χρήσεις
συναθροίσεως κοινού ενώ η ανωδομή
προβλέπεται να λειτουργεί ως χώρος
γραφείων. Το Β υπόγειο θα χρησιμοποιείται
ως χώρος στάθμευσης, αποθηκών και λοιπών
χώρων Η/Μ
Πρόκειται για κτίριο υψηλής προβολής,
σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με
πληθώρα υπαίθριων χώρων – εξωστών σε
κάθε όροφο & φυτεμένων δωμάτων σε
διάφορες στάθμες του κτιρίου.



Το ακίνητο βρίσκεται στον Δήμο
Αργυρούπολης – Ελληνικού το νέο εμπορικό,
επιχειρηματικό & ψυχαγωγικό πόλο στην
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.
Πρόκειται για κτίριο πολύ υψηλής προβολής
και εμπορικότητας, το οποίο βρίσκεται στον
κόμβο της Αργυρούπολης πάνω σε έναν από
τους μεγαλύτερους οδικούς άξονες της
Αττικής και κύριο άξονα των Νοτίων
Προαστίων την Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην
συμβολή με τις οδούς Ανεξαρτησίας, Κύπρου
& Καραϊσκάκη.
Σε πολύ μικρή απόσταση (250 μ.), βρίσκεται η
γραμμή 2 του μετρό, τρεις γραμμές αστικών
λεωφορείων, πλήθος εμπορικών εταιρειών
(π.χ. KOSMOCAR, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ADMIRAL, ΟPEL,
CITROEN, VOLVO, FORD, SEAT, FIAT,

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, MEDIA MARKT, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ,
ΠΛΑΙΣΙΟ, INTERAMERICAN), τράπεζες,
δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, κ.λ.π.

Η περιοχή



Μετρό

250 μέτρα από το μετρό Γραμμή 2 και τον
σταθμός
"Αλιμος" με ετήσια επιβατική κίνηση περίπου
65.000.000 επιβάτων.

Λεωφορεία

Τρεις γραμμές αστικών λεωφορείων σε
απόσταση λιγότερο των 200μ.

Αυτοκίνητο

15 λεπτά από την πλατεία Συντάγματος και το
κέντρο της Αθήνας.

5 λεπτά από το Παραλιακό μέτωπο.

30 χιλιόμετρα από το Διεθνή Αερολιμένα
"Ελευθέριος Βενιζέλος " και 25 λεπτά με το
αυτοκίνητο.
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ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ



ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

900 τ.μ. εμπορικών χρήσεων σε τρείς στάθμες 
( Α υπόγειο, Ισόγειο & Πατάρι)

Πρόσοψη μεγάλου ύψους και μήκους.

Δυνατότητα μεγάλου φάσματος χρήσεων.

Αποκλειστική αξιοποίηση του προκηπίου απο το
κατάστημα.

Δύο είσοδοι από το Ισόγειο επι της Ανεξαρτησίας και
δυνατότητα εισόδου – εξόδου και από το Α Υπόγειο
για φόρτωση εκφόρτωση μέσω της ράμπας.

Εσωτερικός ανελκυστήρας καταστήματος μεγάλων
διαστάσεων ο οποίος εξυπηρετεί και τις 3 στάθμες.

Δυνατότητα διαχωρισμού σε 2 ανεξάρτητα
καταστήματα .

4 ανοιχτές θέσεις σταθμεύσεως στο προκήπιο.

Α Υπόγειο

Ισόγειο

340 τ.μ

340 τ.μ

Πατάρι 220 τ.μ



ΣΤΑΘΜΗ 
ΙΣΟΓΕΙΟΥ



ΣΤΑΘΜΗ
ΠΑΤΑΡΙΟΥ



ΣΤΑΘΜΗ 
Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ



Το Lobbie

Αποτελείται από σημείο υποδοχής 
και διώροφο χώρο αναμονής επισκεπτών.



ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ



ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.040 τ.μ. σε τέσσερις στάθμες. 
Ευέλικτη αρχιτεκτονική με δυνατότητα open

plan office καθώς και χωριστών γραφείων
(cellular office). 
2 WC και kitchenette υψηλής αισθητικής σε
κάθε όροφο με φυσικό αερισμό και φωτισμό.
Υπερυψωμένα δάπεδα 10 εκ ύψους.
 Σύγχρονα Φωτιστικά οροφής LED. 
Triplex υαλοπίνακες για βέλτιστη
θερμομόνωση και ηχομόνωση.
 Παράθυρα – υαλοπέτασμα υψηλής
ενεργειακής απόδοσης από το δάπεδο έως
την οροφή.
 Πρόσβαση όλων των γραφείων στους
ανοιχτούς εξώστες μέσω πορτών στο
υαλοπέτασμα. Καθαρό ύψος χώρων
εσωτερικά τουλάχιστον 2.65.

Σύγχρονο σύστημα κλιματισμού με VRV –

fan coil γεωθερμικού τύπου.
 Δεύτερο κλιμακοστάσιο κινδύνου μεγάλων
διαστάσεων. 

Α Όροφος

Β Όροφος

350 τ.μ

330 τ.μ

Γ 'Οροφος 320 τ.μ

Δ Όροφος 40 τ.μ



ΤΥΠΙΚΟΣ
ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
OPEN SPACE



ΤΥΠΙΚΟΣ
ΟΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
CELLULAR PLAN



Το Roof
Garden

Κλειστος
Χώρος 

Υπαίθριοι
Χώροι 

40 τ.μ

235 τ.μ

Ιδανικός
χώρος
για εταιρικές
εκδηλωσεις



Φέρων οργανισμός με αυξημένο συντελεστή σπουδαιότητας Σ3.

Κινητά φορτία πλακών γραφειακών χώρων έως 500kg/m2.

Πρόβλεψη για εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας CCTV, Alarm, UPS.

Δύο ανελκυστήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (MRL) για την εξυπηρέτηση των
ορόφων.

Δημιουργία 3 μηχανολογικών φρεατίων Η/Μ σε κάθε όροφο.

Δεύτερο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο για πρόσβαση από το ισόγειο στους χώρους της
ανωδομής.

Υπόγειος χώρος 21 θέσεων στάθμευσης με σημεία φόρτισης για κάθε θέση.

Προδιαγραφές ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους υπαίθριους και κλειστούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ασφάλεια και λειτουργικότητα.



Επένδυση του κτιρίου εξωτερικά με panels honeycomb σε υφή travertine μαρμάρου,
αλουμινίου ανθρακί και επιφάνειας ξύλου στις οροφές των εξωστών.

Αρχιτεκτονικός φωτισμός κτιρίου για επιπλέον προβολή κατά τις νυχτερινές ώρες.

Πολυτελής χώρος εισόδου – lobby με διώροφο ύψος.

Φυτεμένο δώμα με πισίνα με δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων από τους ενοίκους του
κτιρίου.

Άπλετος Φυσικός φωτισμός σε όλους τους χώρους.

Προσβάσιμοι ανοιχτοί εξώστες σε κάθε όροφο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Αισθητική



 Εξωτερική θερμομόνωση 10 εκ σε όλο το κέλυφος του κτιρίου

Εξωτερικά στοιχεία σκίασης στην νοτιοδυτική όψη, υαλοπίνακες

Υαλοπέτασμα υψηλής θερμομονωτικής απόδοσης.

Συνδυαστική χρήση γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού καθώς και
φωτοβολταικών panels στην πέργκολα του κτιρίου.

Πράσινα δώματα σε διάφορες στάθμες του κτιρίου.

Σύστημα ελέγχου φωτισμού και κλιματισμού γραφείων με αισθητήρες παρουσίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Αειφορία



 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ.: +30 210 9925800

E-mail: info@texka.gr

Web: www.texka.gr


