1 OFFICE 14 YEARS 144 PROJECTS

This anniversary album is dedicated to all the clients that showed ous their trust, giving ous the opportunity to translate their vision in reality, to all the partners that participated to accomplish the
projects that the architecture office has designed, but most of all to my Thaleia, the sweetest little sunshine ever.
Το επετειακό τεύχος αφιερώνεται σε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν το όραμά τους, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να τα μετατρέψουμε σε πραγματικότητα, καθώς και σε όλους τους συνεργάτες που αυτά τα 10
χρόνια βοήθησαν στην πραγματοποίησή τους. Μα περισσότερο από όλους αφιερώνεται στην μικρή μου Θάλεια, που φωτίζει την κάθε μέρα μου.
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PROFILE | ZISIS PAPAMICHOS ARCHITECTS & PARTNERS

The architecture office Zisis Papamichos Architects and Partners is specialized in Interior architecture and design of Restaurants, Cafés, Nightclubs, Hotels and Set Design with a big number
of completed projects mostly located in Greece and around the world (Singapore and Moscow).

Ο Ζήσης Παπαμίχος είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ). Αποφοίτησε το 2002 και το 2006 ίδρυσε
το αρχιτεκτονικό γραφείο Ζήσης Παπαμίχος Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες.

Constantly maintaining as a main principle the combination of smooth operation and modern design, the office provides services of architectural studies and supervision of various sized projects,
including the following:

Το αρχιτεκτονικό γραφείο εξειδικεύεται στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων και interior design σε
χώρους εστίασης και υγιεινομικού ενδιαφέροντος όπως Café, bar, εστιατόρια, ξενοδοχεία καθώς και στην
Σκηνογραφία θεατρικών παραστάσεων και κινηματογράφου με μεγάλο αριθμό ολοκληρωμένων project
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας καθώς και του κόσμου (Μόσχα και Σιγκαπούρη).

•
•
•
•
•
•

Interior design
Set Design / Scenography
Architectural projects
Issuance of building permits
Planning applications and site supervision of private projects
Construction of private projects

Modern equipment and collaboration with equally well-organized respective firms guarantee
the high level of quality of the final product.
The firm is specialized in development, execution and realization of creative concepts.
The head offices are located in Athens, Greece with a secondary office established in Moscow, Russia.

Με κύριο γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία σε συνυασμό με τη μοντέρνα αισθητική, το γραφείο παρέχει υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών και επιβλέψεων σε διαφορετικής κλίμακας έργα περιλαμβάνοντας τα εξής:
•
•
•
•
•

Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Εκδόσεις Αδειών
Μελέετες και επιβλέψεις ιδιωτικών έργων
Κατασκευές ιδιωτικών έργων
Interior Design.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός και η συνεργασία με εξίσου οργανωμένα γραφεία άλλων ειδικοτήτων, προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας του τελικού προϊόντος.
Η έδρα του γραφείου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και στελεχώνεται από έμπειρους συνεργάτες Αρχιτέκτονες Μηχανικούς καθώς και Εργοδηγούς Ιδιωτικών έργων. Ένα δεύτερο γραφείο παράρτημα του
κεντρικού γραφείου λειτουργεί στο κέντρο της Μόσχας

ZISIS PAPAMICHOS
ARCHITECTS & PARTNERS
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The firm Zisis Papamichos Architects and Partners was established by the Architect Engineer Zisis Papamichos in 2006.

Η εταιρεία Ζήσης Παπαμίχος Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες ιδρύθηκε από
τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ζήση Παπαμίχο το 2006.

Zisis Papamichos graduated from the Architecture School of
the Aristotle University of Thessaloniki in 2003. During the next
years (2003-2004) he studied Set Design and Scenography in
the Architecture School of Florence (Universita degli Studi di
Firenze-Scuola di Architettura) The next 3 years (2003-2006)
he worked as a Partner Architect in the Architecture Office of
Fotis Tsifoutidis Architects and Partners located in Thessaloniki,
designing Interior spaces as Restaurants, Cafés, Nightclubs and
Hotels and supervising constructions . In the year 2006 he established his own Architecture Office in the center of Thessaloniki.
In 2012 the head offices of Zisis Papamichos Architects and
Partners are moved to Athens . In 2015 a secondary architecture
office was established in Moscow, Russia. In the year 2018 the
headquarters have been transferred in a new office in the street
Lycavettou 15 in Kolonaki Athens.

Ο Ζήσης Παπαμίχος αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2003. Τα επόμενα χρόνια
(2003-2004) φοίτησε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Φλωρεντίας παρακολουθώντας τμήματα Σκηνογραφίας και Interior
Design. Τα επόμενα 3 χρόνια (2003-2006) εργάστηκε σαν Συνεργάτης
Αρχιτέκτονας στο Αρχιτεκτονικό γραφείο Φώτης Τσιφουτιίδης Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας σε αρχιτεκτονικές
μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και interior design café,
εστιατορίων, nightclub και ξενοδοχείων και επιβλέποντας κατασκευές
ιδιωτικών έργων. To 2006 ίδρυσε το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ζήσης Παπαμίχος Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες , με τον διακριτικό τίτλο zitateam
, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το 2012 τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, διατηρώντας το γραφείο της Θεσσαλονίκης σαν
παράρτημα. Το 2015 ένα νέο παράρτημα αρχιτεκτονικού γραφείου ιδρύθηκε στη Μόσχα της Ρωσίας. Το 2018 τα κεντρικά γραφεία μεταφέρθηκαν
σε νέο χώρο γραφείων στην οδό Λυκαβηττού 15 στο Κολωνάκι Αθήνα .
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OFFICE | ZITATEAM

ZITATEAM
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Construction
Κατασκευή
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Office
Γραφείο
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Zisis Papamichos Architects and Partners
Zisis Papamichos Architects and Partners
Athens Greece
Αθήνα
Zisis Papamichos Architects and Partners
Zisis Papamichos Architects and Partners
2019
2019
200 sq.m.
200 τ.μ.
George Fakaros
Γιώργος Φάκαρος

The office of Zisis Papamichos Architects and Partners is located
in the center of the city of Athens in the area of Kolonaki. The
office is in the ground floor of an neoclassical building. The design of the office is a chic and elegant vintage atmosphere with
warm materials like wood placed in the ceiling. The furniture
has been designed by the architect. On the walls white frames
are placed with sketches and drawings from the portfolio of the
architect. Wooden surfaces has been placed on the ceiling of the
office. Paintings of the artist Yannis Moralis have been placed on
the walls. A giant wooden library is constructed for the books of
the office , behind of the white meeting table.

Το Αρχιτεκτονικό γραφείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας,
στην περιοχή του Κολωνακίου. Το γραφείο βρίσκεται στο ισόγειο
ενός νεοκλασικού κτιρίου. Το design του γραφείου είναι εναρμονισμένο με την αισθητική των δουλειών του αρχιτεκτονικού
γραφείου, δηλαδή vintage chic αισθητική με πολλές ξύλινες
λεπτομέρειες και θερμό φωτισμό. Τα έπιπλα έχουν σχεδιαστεί
από τον Αρχιτέκτονα Ζήση Παπαμίχο. Στην οροφή έχουν τοποθετηθεί ξύλινες επιφάνειες σε συνδυασμό με μεταλλικά στοιχεία.
Μία μεγάλη ξύλινη βιβλιοθήκη με τα βιβλία του αρχιτεκτονικού
γραφείου βρίσκεται πίσω από το μεγάλο λευκό συνεδριακό τραπέζι που δεσπόζει στο κέντρο του χώρου. Κοντά στο γραφείο του
αρχιτέκτονα έχει τοποθετηθεί ένα vintage έπιπλο ραδιοφώνου
του 1950 ανάμεσα από τις ηλεκτρικές κιθάρες του.

ZISIS PAPAMICHOS ARCHITECTS & PARTNERS
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OFFICE | ZITATEAM
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CAFE | APALLOU

APALLOU
Café Bar
Café Bar

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Thessaloniki
Θεσσαλονίκη

Client

Giannis Mitrakos /George Mitrakos/Christos
Tsevrentzis
Γιώργος Μητράκος / Γιάννης Μητράκος / Χρήστος
Τσεβρεντζής

Πελάτες

2019
2019

Year
Έτος

160 sq.m.
160 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

5

1

6

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 108

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ

STAND 57
ΚΑΝΑΠΕΣ 13
BAR 16
D.J. 14
PRIVET 8

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ TZAKI 8

2,06

ΤΖΑΚΙ

0,55

1,58

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65

ΣΥΝΟΛΟ 173
1,27
0,36

2,13

0,73

0,7

0,6

3

3

1,55

2,5

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ D.J. 14

0,7
0,7

1

1,23

D.J.

1,7

0,4

5,3

0,94

2,37
0,49

0,72

0,3

0,57

1,03
0,7

0,38

9,41

0,2

0,3

1

Apallou is an all day café and cocktail bar , located in the center
of the city of Thessaloniki. It opened its doors in the year 2005, in
the same spot but much smaller than today. During the years
, the success of the all day café , forced the owners to rent the
2 stores next to it.

0,
21

2,92
2,76
0,51

0,7

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΑΠΕ 13

1,1

0,84

42

1,

0,87

1,92

0,6

0,29

0,4

0,87

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι σ τ ε υ θ ε ί πρ ο σ ω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ STAND 57

1,65

0,55

5

3,

0,6

0,83

0,86

2

0,31

2

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 11/05/2019

1

0,9

0,5

2,1

3,37

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

0,59
1,37
1,12

0,7
1,3

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ BAR 16

4

4

1

5

6

KATΟΨΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ

The owners wanted to give a new era to the famous café Apallou, adding a more nightly atmosphere, with cocktails and a
centered dj both.

APALLOU

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

The old centered bar was transferred in the left area, and in
the right side a big sofa has been designed for customers that
wanted to have brunch or dinner.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Μετά από μια πολύ επιτυχημένη πορεία, μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε το νέο Apallou. Το μπαρ μεταφέρθηκε στην αριστερή
πλευρά του καταστήματος, αφήνοντας περισσότερο ελεύθερο
χώρο. Στην δεξιά πλευρά τοποθετήθηκε ένας μεγάλος ξύλινος
καναπές, σε ένα υπερυψωμένο πατάρι .

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 25

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

A new façade has been designed , with colored curves to be
more attractive. New lights have been designed and placed
on the walls.

14

Το Απαλλού είναι ένα all day café bar , που βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης της Θεσσαλονίκης επί της εμβαδόν. Λόγω της επιτυχίας
του καταστήματος, οι ιδιοκτήτες επεκτάθηκαν και στα διπλανά
καταστήματα ενώνοντάς τα με το αρχικό Απαλού.

Το κλιμακοστάσιο καλύφτηκε με κατακόρυφα ξύλα , τονίζοντας
ταυτόχρονα το γεωμετρικό σχήμα της εντάσσοντάς την στο χώρο.
Η πρόσοψη ανασχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου. Το νέο μπλε χρώμα
που επιλέχθηκε δημιουργεί μια οπτική ένταση ,που σε συνδυασμό με τα καινούργια έπιπλα και τα νέα φωτιστικά , τα οποία
σχεδιάστηκαν από την αρχή , πλαισιώνουν μια εντυπωσιακή
πρόσοψη.
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CAFE | ZIBA

ZIBA
Café Bar Restaurant
Café Bar Εστιατόριο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Porto Rafti - Attiki
Πόρτο Ράφτη - Αττική

Place
Τόπος

T.Gkougkousis
Θ.Γκουγκούσης

Client
Πελάτες

2020
2020

Year
Έτος

920 sq.m.
920 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

George Fakaros
Γιώργος Φάκαρος

Photos
Φωτογραφίες

Ziba is an all day coffe bar and Restaurant next to the sea . It is
located in the city of Porto Rafti – 40km far away from Athens
The idea was to create an all day bar with an atmosphere of a
boho chic but very stylish destination .

1.91

6.08

3

1.50

Ø
0.64
1.78

1.20

1.24

1.14

1.05

5.96

The interior is separated in 2 areas . The more inside area has
windows on the ceiling so the sun light can enter the restaurant
area. A gigantic fireplace is designed and constructed next to
the sofas .

W.C.
ΑΜΕΑ

1.30

1.05
1.30

1.50
2.35

1.14
2.26
0.68

2

2.17

Ρολοί ΔΕΗ

KOYZINA

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ

A bar is placed in the center of Ziba, with the back part of it in
a higher ground level, so the people that will seat in the back
will have a clear view to the outside. The interior surfaces have
been filled with wooden beams in white color, to create a boho
chic atmosphere.

ΤΖΑΚΙ
1.30X0.80X0.75M

0.71

1.30X0.80X0.75M

1

1
0.82

3.89

1.30

1.30

2.93
1.46

1.38

0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.40x0.40M

0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.50X0.50M
0.50X0.50M
0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.40x0.40M

0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.30

0.40x0.40M

1.49
0.40x0.40M
0.50X0.50M
0.50X0.50M

0.40x0.40M

0.40x0.40M
0.40x0.40M
0.40x0.40M

1.00

1.00

0.40x0.40M

3.23

2.93

02.2

2.27

0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.50X0.50M

0.40x0.40M

0.50X0.50M

0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.90

5

M04.0x04.0

M04.0x04.0

0.40x0.40M

The ceiling in the lower part of the café is made from wood , in
a special design pattern .

M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0

0.40x0.40M

0.40x0.40M

2.20

0.40x0.40M

16.47
0.40x0.40M

0.90

0.40x

0.40x0.40M

0.40M

0.40M

0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.40x

0.40x0.40M

0.80

0.40x0.40M

2.20

0.40x0.40M

0.80

0.40x0.40M

2.46

0.40x0.40M

2.20

0.40x0.40M
M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0
0.50X0.50M

0.80

4
0.20

0.50X0.50M

0.40x0.40M

2.20

5.85

0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.40x0.40M

0.40x0.40M

M04.0x04.0

0.40x0.40M

M04.0x04.0

M04.0x04.0

0.50X0.50M

0.50X0.50M

0.50X0.50M

0.50X0.50M

0.80

5.79

3.07

0.30
M04.0x04.0

M04.0x04.0

M04.0x04.0

0.90

M04.0x04.0

M04.0x04.0

1.05

5

2

M04.0x04.0

WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΩΝ

WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1.05

1.80
1.80

BAR

0.4

M04.0x04.0

4

1.05

0.87

0.92

7.09

0.40x0.40M

5.16

4.85

1.00

5.16

2.20

0.40x0.40M

3.65

0.40x0.40M

08.0

0.67

0.40x0.40M

2.10
0.73

3.59

3.48

0.40x0.40M

4.07

4.30

0.40x0.40M

CAFE
ΛΑΝΤΖΑ

7.59

0.40x

0.40M

0.40x

0.40x

0.40x0.40M
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3
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

FRANGELICO
GROUP

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΑΘΗΝΑ

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις το
δ ι κ α ί ωμ α τ η ς ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς σ τ α
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έχ ου ν εμπ ιστ ευθ εί πρ οσωπι κά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τ α σ χ έ δ ι α π α ρα δ ί δ ο ν τ α ι σ τ ο ν
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΘΕΣΗ
D:\SERVER\Documents\Clients\Projects\logo\FINAL 01 small 00.jpg

1 : 50

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

A1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη και
σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 20/12/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

In the outside area , a big wooden pergola is constructed for
more shadow during the summer days. The existing trees
have been used to create a centered stand in the middle of the
external area. The rest of the trees have been used to hand
custom made lights.
Almost all of the furniture, chairs and tables , are custom made
and designed by the Architects of ZitaTeam.

To Ziba είναι ένα εστιατόριο - all day café bar , που βρίσκεται
στο κέντρο του Πόρτο Ράφτη, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από
το κέντρο της Αθήνας δίπλα στη θάλασσα.
Γνώμονας του σχεδιασμού ήταν να σεβαστούμε την χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της περιοχής καθώς αποτελεί καλοκαρινό
θέρετρο για πολλούς κατοίκους της πόλης των Αθηνών οι οποίοι
διατηρούν εξοχικά στην περιοχή . Η κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε έναν χώρο με μία boho αισθητική , που θα μπορεί
να φιλοξενεί όλες τις ηλικίες της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στον εξωτερικό χώρο , ο οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα από
τη θάλασσα και έχει προσανατολισμό με θέα το ηλιοβασίλεμα.
Εσωτερικά το κατάστημα έχει χωριστεί σε 2 ενότητες, η πρώτη
είναι το ψιλοτάβανο τμήμα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί 6 φεγγίτες στην οροφή η οποίοι επιτρέπουν το φυσικό φως να μπει στον
χώρο του εστιατορίου. Ένα μεγάλο τζάκι έχει τοποθετηθεί στην
πλάτη του καταστήματος ανάμεσα από 2 μεγάλους καναπέδες
εστιατορίου.
Στο χαμηλό τμήμα του καταστήματος μια ειδικά σχεδιασμένη ξύλινη οροφή έχει τοποθετηθεί με κρυφό φωτισμό δημιουργώντας
την αίσθηση της ενότητας του χώρου.
Ο εξωτερικός χώρος έχει σχεδιαστεί με κριτήριο την χαλαρότητα
και την επαφή με τα φυσικά στοιχεία του καταστήματος. Τα υφιστάμενα δέντρα χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν εστίες
συγκέντρωσης πελατών. Ένα μεγάλο ξύλινο σταντ έχει σχεδιαστεί
στο κέντρο γύρω από χαμηλά δέντρα, ενώ τα ψηλότερα δέντρα
χρησιμοποιήθηκαν για να κρεμαστούν ειδικά σχεδιασμένα φωτιστικά καθώς και πλεχτά σκίαστρα.
Όλα τα έπιπλα είναι custom made, σχεδιασμένα από την αρχιτεκτονική ομάδα της ZitaTeam.
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CAFE | ZIBA
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CAFE | PAPILLON

PAPILLON
Café Bar Restaurant
Café Bar Εστιατόριο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Brussels - Belgium
Βρυξέλλες- Βέλγιο

Place
Τόπος

P.Tzintzouras / N.Tsaidas
Π.Τζίντζουρας / Ν.Τσαϊδάς

Client
Πελάτες

2020
2020

Year
Έτος

120 sq.m.
120 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

Papillon is an all day coffee bar and Restaurant in the center
of the city of Brussels. It is located next to the building of the
European Commission .

To Papillon είναι ένα εστιατόριο - all day café bar, που βρίσκεται
στο κέντρο των Βρυξελλών στο Βέλγιο, απέναντι ακριβώς από
το κτιρίου της Ευρωπαϊκής Κομισιόν.

The idea was to create an all day bar with an atmosphere of a
very chic and stylish destination for the people that live and work
in the offices around the center of Brussels. .

Γνώμονας του σχεδιασμού ήταν να δημιουργήσουμε έναν χώρο
για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο κέντρο της πόλης των Βρυξελλών. Η αισθητική που επιλέχθηκε ήταν αυστηρές
γραμμές πόλης, με πινελιές πολυτέλειας σε ένα περιβάλλον με
κλασική και vintage αισθητική.

The interior because of its small size, has a wooden ceiling to
give the essence of a bigger space. A new has been designed
in the right corner next to the windows, creating an independent
area for cocktails and after work drinking zone with stand and
bar stools .
The façade of the bar has been covered with colored tiles, in
an urban esthetic with geometric form according to bauhaus.
The left zone is separated from the bar zone with more sitting
chairs, creating a zone more restaurant.
Two big blue sofas have been placed on the restaurant zone,
creating a relaxing area for coffee and restaurant.

WORK
Brussels Project

CLIENT

The drawings are based
on the measurements
by the architets visit
in 30/6/2020

POSITION

BRUSSELS

TITLE

1 : 25

SCALE

FLOOR PLAN

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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OFFICE

P.TSINTZOURAS
N.TSAIDAS
K.TSAIDAS

DRAWING INFO

Blue tiles have been place on the walls, with wooden letters
that have

Το κατάστημα έχει χωριστεί σε 2 ζώνες. Καθώς βρίσκεται σε
γωνία , στην πλευρά που βρίσκεται απέναντι από το κτίριο της
Κομισσιόν εχει σχεδιαστεί η πιο βραδινή ζώνη με ένα μπαρ που
έχει θέα προς τα έξω. Τα custom έπιπλα που έχουν σχεδιαστεί
από το αρχιτεκτονικό γραφείο, είναι κυρίως stand και σκαμπώ
στη ζώνη του bar.
Το υπόλοιπο κατάστημα έχει σχεδιαστεί με περισσότερο εστιατορική αισθητική, με μεγάλους καναπέδες, και τραπέζια φαγητού
και καφέ.
Λόγω του μικρού εμβαδού του καταστήματος, έχει σχεδιαστεί μια
ενιαία ξύλινη οροφή δίνοντας την αίσθηση του ενιαίου μεγάλου
χώρου.

All of the furniture, chairs and tables , are custom made and
designed by the Architects of ZitaTeam.
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CAFE | MADAME BOVARY

MADAME BOVARY
All Day Café – Cocktail Bar
Café Cocktail Bar

Type
Τύπος Καταστήματος

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Thessaloniki
Θεσσαλονίκη

Place
Τόπος

Client D.Koukourikis/D.Romas/K.Sidiropoulos/M.Samaritis
Πελάτες
Δ.Κουκουρίκης / Δ. Ρώμας / Κ.Σιδηρόπουλος
/Μ.Σαμαρίτης
2018
2018

Year
Έτος

250sq.m.
250τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

John Kotsidis www.johnkotsidis.com
Γιάννης Κοτσίδης www.johnkotsidis.com

1,21

3,45

0,98

LIFT KOINOY
2,7

0,65

• • • • • •• • • • • • • •
6.82τ.μ.

•• • • • • • • • •

• • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • •

5,6
0,55

LIFT KOINOY
••••••
6.82τ.μ.

0,7
0,7

Το κατάστημα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη δημιουργία ενός
ζεστού και φιλικού χώρου που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
Ένα ορθογώνιο bar έχει σχεδιαστεί στο κέντρο του καταστήματος,
με σκοπό τη δημιουργία ενός πυρήνα ανθρώπων κατά τις βραδινές ώρες. Δίπλα στο bar έχει τοποθετηθεί το έπιπλο του Dj με
ένα μεγάλο κεντρικό οβάλ stand μπροστά του. Μια μπρούντζινη
βιτρίνα έχει σχεδιαστεί στην εσωτερική νησίδα του bar με σκοπό
την ανάδειξη της μεγάλης ποικιλίας των ποτών που προσφέρει
το κατάστημα. Στην επιφάνεια του bar έχει τοποθετηθεί σκούρο
μάρμαρο Χίου με ειδικό τελείωμα δερματίνης με αφρολέξ ώστε
να είναι πιο αναπαυτική η επιφάνεια του cocktail bar.

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι σ τε υ θ ε ί πρ ο σ ω πι κ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

The decoration of Madame Bovary is a romantic Art Deco style,
inspired from the bars of the Belle Époque in Paris. A rectangular bar is placed in the center of Madame Bovary , and a dj booth
is located next to it. On the façade of the bar and the dj booth ,
different colored wooden frames have been placed , creating a
very artistic and complicated surface. A wooden ceiling has been
designed in the rest of the space outside the bar. Plants have
been placed around the walls , to create a romantic atmosphere.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΘΕΣΗ

1,46

1,71

2

• • •• • • • • • • • •

W.C.2
5.39τ.μ.

• ••• •••• • • • • • • • •

W.C.1
2.94τ.μ.

•• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •
15.54τ.μ.

6,01
2,25

• • • •• • • • • •

3/4''
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• ••• •• •• ••••••••••••••
• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• •• • • • • • • • • • •

The main idea was to create an all day friendly space , opened
to all of the kind of people.

ΕΡΓΟ

3,88
1,85
2,1

3/4''

0,25
2,87

15.88

LIFT
•• • • •••• ••• • • • • • • • • • • • • •

0,55

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •

Το Madame Bovary είναι ένα all day café bar, που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη ,στην Πλατεία Ελευθερίας, επί της οδού Ίωνος
Δραγούμη . Βρίσκεται στον 1ο όροφο άνωθεν του εστιατορίου
Μαμαλούκα.

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη

2,62

• •• • • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1,61
1,86

1,46

• •• • ••• • • • • •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Madame Bovary is a new concept located in the center of Thessaloniki, in front of the Liberty Square next to the main entrance
of the Port of the city. The bar is located in the 1st floor above the
restaurant Mamalouka.

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

madame BOVARY

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1,3

Because of a very impressive sea view from the balcony , many
stools and chairs have been placed in the balcony area.

• • • • •• •• •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4.58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Photos
Φωτογραφίες

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨH
ΛΥΣΗ 3

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στις οροφές έχουν τοποθετηθεί ξύλινα τελάρα με βιενέζικη ψάθα
για την καλύτερη ηχοαπορρόφηση . Αναρριχώμενα φυτά έχουν
τοποθετηθεί περιμετρικά του καταστήματος σε ειδικά ξύλινα
ράφια.
Λόγω του μεγάλου μεγέθους του μπαλκονιού και της υπέροχης
θέας στο θάλασσα, στο μπαλκόνι έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί καθιστικά και stand με σκοπό την μέγιστη εκμετάλλευση
του χώρου.

24

25

CAFE | MADAME BOVARY

26

CAFE | MADAME BOVARY
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CAFE | PIU VERDE

PIU VERDE
Restaurant Café Bar
Εστιατόριο Café Bar

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Papagou /Athens
Άλσος Παπάγου / Αθήνα

Dimitrios Panagopoulos / Loukas Boletsis
Δημήτρης Παναγόπουλος/Λουκάς Μπολέτσης
2018
2018
1150sq.m.
1150τ.μ.
George Fakaros www.fakaros.com
Γιώργος Φάκαρος www.fakaros.com

Piu Verde is located in the middle of the grove of Papagou, a
city area near Athens center. The main building is surrounded
from trees and there is also a small lake in front of the café.
Some trees are also located in the building, so the clients have
the impression that they are actually in the middle of a forest.

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μπι στ ε υθ ε ί πρ ο σω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

The surface of the café is around 1.000sq.m. and is separated in
many zones, such as the restaurant, the bar, the lobby, the main
sitting area and the fireplace area witch is a bit more privet zone.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 24/7/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
" VERDE"

The concept was to give a very simple decoration style with
ecological materials very similar to the forest and trying to give
the impression that the café is a huge wood house placed in
between the trees.

Δ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Λ.ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ

A white wooden decoration surface was constructed to unite the
different zones of the Café and to hide the main kitchen zone.
Over the bar was designed a geometrical polygon ceiling to
make the the bar zone more recognizable because of the big
size of the café.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 100

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Piu Verde βρίσκεται εντός του κατάπρασινου Άλσους Παπάγου, σε μια περιοχή πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Το κυρίως κτίριο περιβάλλεται από μεγάλα δέντρα (πεύκα και πλατάνια)
ενώ υπάρχει επίσης μια μικρή λίμνη μπροστά από το κατάστημα.
Μερικά δέντρα μάλιστα βρίσκονται εντός του καταστήματος των
οποίων ο κορμός διαπερνά την οροφή του και ξεπροβάλουν
πάνω από τη στέγη .
Η συνολική επιφάνεια του καταστήματος ξεπερνά τα 1000τετραγωνικά μέτρα και απαρτίζεται από πολλές ζώνες, όπως είναι το
εστιατόριο, το μπαρ, το λόμπυ, το κυρίως καθιστικό καθώς και
την ζώνη με το τζάκι που ορίζεται ως πιο πριβέ ζώνη.
Η κέντρική ιδέα ήταν να γίνει μια πολύ απλή διακοσμητική παρέμβαση με λευκά υλικά παρόμοιας μορφής με τα υλικά που συναντά
κανείς σε ενα σπίτι θερμοκήπιο δίνοντας την εντύπωση ενός
γιγαντιαίου θερμοκήπιου τοποθετημένο ανάμεσα στα δέντρα.
Μια μεγάλη διακοσμητική βιβλιοθήκη κατασκευάστηκε για να
ενωθούν αισθητικά οι διαφορετικές ζώνες του καταστήματος και
να αποκρυφθούν οι κουζίνες.
Πάνω από το μπαρ σχεδιάστηκε μια πολύπλοκη και εντυπωσιακή
ξύλινη οροφή για να κάνει το μπαρ πιο ορατό μέσα στα πολλά
τετραγωνικά του καταστήματος.
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CAFE | ANGLAIS

ANGLAIS
Restaurant Café Bar
Εστιατόριο Café Bar

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Monastiraki Square / Athens
Μοναστηράκι / Αθήνα

Place
Τόπος

Alexandros Masinas / Spyros Bakagiannis
Αλέξανδρος Μασήνας / Σπύρος Μπακαγιάννης

Client
Πελάτες

2017
2017

Year
Έτος

350 sq.m.
350 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

George Fakaros www.fakaros.com
Γιώργος Φάκαρος www.fakaros.com

Photos
Φωτογραφίες

Anglais is a roof top project located in front of the Acropolis,
next to Monastiraki Square in Athens. It is a 2-floor café bar
restaurant, and the main concept was to create an all day café
restaurant for all the ages especially for the tourists of Athens.
Because of the neighborhood and the ugly office and residential
buildings of the center of Athens , the Design was based on chic
and elegant tropical and Caribbean exterior references , with
many wooden and metal surfaces and colorfull fabrics and
colors on the walls.

1,69

3,8

0,5

4,81

0,94

2,55

4,28

Ø1,

7

0,62
1,05

A rectangular bar has been placed in the side of the roof to serve
the main area and the rest of the roof is field with tables and
stands so everyone can enjoy the view of the Acropolis.

0,9
2,27

0,5
5,87

0,8

All the type of furnitre are unique and custom made, designed
by the architecture office ZitaTeam.
0,65
3,8

1,38

3,83

0,7

Το concept ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος με έντονη την καλοκαιρινή αίσθηση στην ταράτσα του καταστήματος , με επιρροές
από την Καραϊβική και την Κούβα, με κύριο γνώμονα τη διαφοροποίηση του καταστήματος από το γκρίζο αστικό περιβάλλον
που περιβάλει την περιοχή.
Ο σχεδιασμός του καταστήματος έχει γίνει με βασικό προσανατολισμό τη θέαση του ιερού βράχου της Ακρόπολης. Ένα ευθύγραμμο bar έχει τοποθετηθεί στη μία πλευρά του χώρου , με
σκοπό να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα τραπεζοκαθίσματα
στον υπόλοιπο χώρο. Τρία μεγάλα stand βρίσκονται στο κέντρο
του καταστήματος δημιουργώντας έναν πυρήνας συγκέντρωσης
του κόσμου. Στην άκρη της ταράτσας έχει τοποθετηθεί μια μεγάλη
ζαρντινιέρα με τροπικά φυτά τονίζοντας την εξωτική αίσθηση
του χώρου.

2,27

2,04

0,8

0,6

0,6

Το Anglais είναι ένα διώροφο κατάστημα που βρίσκεται στον
6ο και 7ο όροφο ενός κτιρίου στο Μοναστηράκι στο κέντρο της
Αθήνας.

1,97
0,9
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Οι ταπετσαρίες των υφασμάτων που έχουν επιλεχθεί έχουν
έντονα χρώματα μοτίβα από φυτά , σε μια προσπάθεια να υπερτονιστεί ο καλοκαιρινός χαρακτήρας του anglais. Ethnic φωτιστικά αποικιακού χαρακτήρα έχουν τοποθετηθεί στους τοίχους
ενώ γιρλάντες με φώτα που πλέκονται πάνω από τον αέρα του
καταστήματος , δημιουργούν μια έντονη σηματοδότηση για τον
κόσμο που βρίσκεται στην πλατεία Μοναστηράκι ,κάτω από το
κατάστημα, συμπληρώνοντας το καλοκαιρινό σκηνικό κάτω από
τα αστέρια της πόλης με θέα την Ακρόπολη.
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CAFE | CASCA

CASCA
Restaurant Café Bar
Εστιατόριο Café Bar

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Construction
Κατασκευή

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Piraeus Athens
Μαρίνα Ζέας Πειραιάς Αθήνα
Dimitrios Rigopoulos / Panagiotis Rigopoulos
Δημήτρης Ρηγόπουλος / Παναγιώτης Ρηγόπουλος
2016
2016
850 sq.m.
850 τ.μ.
George Fakaros www.fakaros.com
Γιώργος Φάκαρος www.fakaros.com

Casca is a new project located in front of the Marine of Zea in the
Port of Piraeus in Athens. It is a very big café (over 800 sq.m) and
the main concept was to create an all day café restaurant for all
the ages, from children to middle and over aged people, that is
why under the logo is written “friends &family”. Because of the
neighborhood of the Marine and all of the yachts in front of the
Casca, the name and the Design were based on chic and elegant yachting interior references, with many wooden surfaces,
and rounded shapes like the most of the interiors of yacht are.
A rectangular bar has been placed in the center of the café to
serve the main area and a secondary bar buffet is placed in
the back part of the store, next to a second door for people that
enjoying their walk in the marine, without passing through the
entire café.
The general design is influenced from the Scandinavian 70s
and especially from the style of the architect Alvaar Alto, with
minimal and elegant surfaces, and shapes that remind to the
costumer that he is in a yavhting environment.
All the type of lights are unique and custom made, designed by
the architecture office ZitaTeam.

Το Casca είναι ένα νέο project που βρίσκεται στη Μαρίνα Ζέας
στον Πειραιά. Είναι ένα πολύ μεγάλο σε εμβαδό κατάστημα
(πάνω από 800 τετραγωνικά μέτρα) και η κεντρική ιδέα ήταν
να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος που θα αφορά όλες τις ηλικίες, για αυτό και στο λογότυπο εμφανίζεται και το λογοπαίγνιο friends & family. Λόγω της γειτνίασης με τα σκάφη που
βρίσκονται δεμένα στη Μαρίνα της Ζέας, τόσο το όνομα Casca
που αναφέρεται σε μετάφραση στο σκάφανδρο του δύτη, όσο
και η γενική αισθητική του χώρου είναι βασισμένα στην αισθητική του εσωτερικού των σκαφών αναψυχής (yachts),
με αρκετές ξύλινες επιφάνειες καθώς και καμπύλα σχήματα που
παραπέμπουν σε καράβι.
Ένα ορθογώνιο bar έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του καταστήματος για να εξυπηρετεί της ανάγκες των πελατών, ενώ ένα
δεύτερο μπαρ έχει τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά του καφέ,
δίπλα στη 2η είσοδο του καταστήματος, με σκοπό να εξυπηρετεί
τον περαστικό κόσμο που κάνει τη βόλτα του στην πλατεία και
τη μαρίνα της Ζέας.
Το γενικότερο design είναι επηρεασμένο από την σκανδιναβική
αρχιτεκτονική του 70 και κυρίως από την αρχιτεκτονική του
Alvaar Alto, με μίνιμαλ γραμμές και εκλεπτυσμένα διαχρονικά
υλικά.
Όλα τα φωτιστικά είναι μοναδικά και έχουν σχεδιαστεί από την
αρχιτεκτονική ομάδα ZitaTeam.
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CAFE | CASCA
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CAFE | CASCA
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CAFE | BELLE AMIE

BELLE AMIE
Restaurant Café Bar
Εστιατόριο Café Bar

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Piraeus / Athens
Πειραιάς / Αθήνα

Dimitrios Panagopoulos / Kosmas Kakavas
Δημήτρης Παναγόπουλος / Κοσμάς Κακαβάς
2013
2013
360 sq.m.
360 τ.μ.
George Fakaros www.fakaros.com
Γιώργος Φάκαρος www.fakaros.com

Belle Amie is a gastronomic destination which combines
the beauty of a local coffee shop and the taste of homemade
cooking in one of the most historic neoclassic buildings
of Piraeus.

Το Belle Amie είναι ένας γαστρονομικός προορισμός
που συνδιάζει την ομορφιά ενός τοπικού καφενείου και τις γεύσεις της σπιτικής κουζίνας σε ένα από τα πιο ιστορικά νεοκλασικά
κτίρια του Πειραιά.

The main aim was to respect the history of the building.
The decoration on the inside is in harmony with the imposing
power of the building, leaving it with the delicate architectonic
elements that dominate, creating an atmosphere of a chic local
coffee shop.

Το κύριο ζητούμενο ήταν να γίνει σεβαστή η ιστορία του κτιρίου.
Ο εσωτερικός διάκοσμος βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την
επιβλητική δύναμη του κτιρίου αφήνοντας τα διακριτικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου να κυριαρχήσουν, δημιουργώντας
μια ατμόσφαιρα ενός μοντέρνου και συγχρόνως σικ τοπικού
καφενείου.

Focusing on the enhancement of the neoclassic local mansion,
plaster boards were removed along with wood structures and
ceramic floor tiles, like cotto that were usually found in staircases.
Wooden attics were removed from the shop while metal
structures that trapped the staircase, were demolished
in an effort to uncover it.
In the Construction a lot of antique furniture were being used
such as original Thonet chairs parts of a wooden bar founded
in Belgium and metal structures founded in Paris f m an old
traditionary bakery shop.
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Με σκοπό την ενίσχυση της τελικής εικόνας μιας αστικής έπαυλης του προηγούμενου αιώνα, επιπρόσθετες κατασκευές από
γυψoσανίδες καθαιρέρηκαν μαζί με ξύλινες κατασκευές και
μεταγενέστερα κεραμικά πλακάκια τύπου cotto που χρησιμοποιήθηκαν για την επικάλυψη των μαρμάρινω κλιμακοστασίων.
Ξύλινες προσθήκες αποξηλώθηκαν από το κατάστημα μαζί με
μεταλλικές κατασκευές οι οποίες παγίδευαν το κεντρικό κλιμακοστάσιο το οποίο οδηγούσε στον όροφο.
Στην κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν έπιπλα αντίκες όπως αυθεντικές καρέκλες Thonet, καθώς και τμήματα από bar και μεταλλικές κατασκευές από γαλλικά bistrot.
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CAFE | SOLETO

SOLETO
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Interior Design
Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Restaurant Café Bar
Εστιατόριο Café Bar
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Zisis Papamichos / Giorgos Melros
Ζήσης Παπαμίχος / Γιώργος Μέλρος
Glyfada / Athens
Γλυφάδα / Αθήνα
Marios Papathanos / Elena Papathanou
Μάριος Παπαθάνος / Έλενα Παπαθάνου
2012
2012
430 sq.m.
430 τ.μ.

Soleto is a small Greek-speaking city located in the province
of Lecce in Apulia, South Italy. It is also a Café Restaurant
with delicious homemade Italian cuisine and café in Glyfada
Athens. The Interior design is based on the classical Italian trattoria style in a modern edition, in a chic and industrial environment. The rough materials like stone surfaces
on the walls and the wooden tables are combined
with luxury material such as metal and glass.
The kitchen is visible through the main sitting area, and is placed
behind of an impressive glass wall, so anyone can see the
homemade paste being prepared in front of his eyes.
In the center of the restaurant a wine bar is placed.
The restaurant is in the ground floor of a very modern office
building, and that is why the design of the roof is showing
the uncovered concrete slab. Under of the slab, rectangular
metal frames are placed filled with sound absorbing material,
to improve the acoustic of the restaurant.
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Το Soleto είναι μια μικρή ελληνόφωνη πόλη στην περιοχή
του Λέτσε στη Νότια Ιταλία. Είναι επίσης ένα καφέ – εστιατόριο
με σπιτική ιταλική κουζίνα και καφέ στη Γλυφάδα της Αθήνας.
Ο εσωτερικός διάκοσμος είναι βασισμένος στην κλασική ιταλική τρατορία σε μοντέρνα εκδοχή, σε ένα σικ και βιομηχανικό περιβάλλον. Τα άγρια υλικά όπως είναι το κεραμικό τούβλο που υπάρχει στους τοίχους του καταστήματος και το ξύλο
των τραπεζιών συνδιάζονται με τα πολυτελή υλικά όπως είναι
το μέταλλο και το γυαλί.
Η κουζίνα είναι οπτικά ορατή από τον κύριο χώρο του καθιστικού και βρίσκεται πίσω από μία εντυπωσιακή κατασκευή από
γυαλί και μέταλλο, ώστε να μπορεί ο καθένας να δει το σπιτικά
μακαρόνια να ετοιμάζονται μπροστά του.
Το εστιατόριο βρίσκεται στο ισόγειο ενός μοντέρνου κτιρίου γραφείων και για αυτό το λόγο στο σχεδιασμό της οροφής επιλέχθηκε να παραμείνουν εμφανή τα μπετά της πλάκα
του κτιρίου. Κάτω από την οροφή τοποθετήθηκαν μεταλλικά
τελάρα με ειδικό ηχοαποροφητικό υλικό χάρην ακουστικής βελτίωσης του χώρου.
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CAFE | PIU VERDE

PIU VERDE
Type
Τύπος Καταστήματος

Restaurant Café Bar
Εστιατόριο Café Bar

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Papagou / Athens
Άλσος Παπάγου

Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Dimitrios Panagopoulos / Loukas Boletsis
Δημήτρης Παναγόπουλος / Λουκάς Μπολέτσης
2013
2013
450 sq.m.
450 τ.μ.
Katerina Gkioni
Κατερίνα Γκιώνη

Piu Verde is located in the middle of the grove of Papagou,
a city area near Athens center. The main building is surrounded from trees and there is also a small lake in front
of the café. Some trees are also located in the building,
so the clients have the impression that they are actually
in the middle of a forest.
The surface of the café is around 1.000sq.m. and is separated
in many zones, such as the restaurant, the bar, the lobby,
the main sitting area and the fireplace area witch is a bit more
privet zone.
The concept was to give a very simple decoration style with
ecological materials very similar to the forest and trying to give
the impression that the café is a huge wood house placed in
between the trees.
A wooden decoration library was constructed to unite the different zones of the Café and to hide the main kitchen zone.
Over the bar was designed a white polygon ceiling to make
the the bar zone more recognizable because of the big size
of the café.
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Το Piu Verde βρίσκεται εντός του κατάπρασινου Άλσους Παπάγου, σε μια περιοχή πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας.
Το κυρίως κτίριο περιβάλλεται από μεγάλα δέντρα (πεύκα
και πλατάνια) ενώ υπάρχει επίσης μια μικρή λίμνη μπροστά
από το κατάστημα. Μερικά δέντρα μάλιστα βρίσκονται εντός
του καταστήματος των οποίων ο κορμός διαπερνά την οροφή
του και ξεπροβάλουν πάνω από τη στέγη.
Η συνολική επιφάνεια του καταστήματος ξεπερνά τα 1000τετραγωνικά μέτρα και απαρτίζεται από πολλές ζώνες, όπως είναι
το εστιατόριο, το μπαρ, το λόμπυ, το κυρίως καθιστικό καθώς
και την ζώνη με το τζάκι που ορίζεται ως πιο πριβέ ζώνη.
Η κέντρική ιδέα ήταν να γίνει μια πολύ απλή διακοσμητική παρέμβαση με οικολογικά υλικά παρόμοιας μορφής με τα υλικά
που συναντά κανείς στο δάσος δίνοντας την εντύπωση ενός
γιγαντιαίου ξυλόσπιτου τοποθετημένο ανάμεσα στα δέντρα.
Μια μεγάλη διακοσμητική βιβλιοθήκη κατασκευάστηκε για να
ενωθούν αισθητικά οι διαφορετικές ζώνες του καταστήματος
και να αποκρυφθούν οι κουζίνες.
Πάνω από το μπαρ σχεδιάστηκε μια πολύπλοκη και εντυπωσιακή λευκή οροφή για να κάνει το μπαρ πιο ορατό μέσα
στα πολλά τετραγωνικά του καταστήματος.
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BAR | THE HUBHOUSE

THE HUBHOUSE
Bar
Μπαρ

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Κατασκευή

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Thessaloniki
Θεσσαλονίκη

Client

Ir.Moisidis / D.Koukourikis / P. Canfentzis /
K.Ristanis
Δ.Κουκουρίκης/Δ.Ρώμας/Κ.Σιδηρόπουλος
Μ.Σαμαρίτης

Πελάτες

2019
2019

Year
Έτος

600 sq.m.
600 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

John Kotsidis www.johnkotsidis.com
Γιάννης Κοτσίδης www.johnkotsidis.com

Photos
Φωτογραφίες

The Hub House is an American concept, located in the center
of Thessaloniki. It is placed in the ground floor of an historical
building of the town, builded in the 1920. The main idea was
to create a new concept, a very elegant space with luxurious
references from the American restaurants of the 90s’.
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The main bar is located in the center of the restaurant and the
DJ booth is designed inside the bar. The bar looks like a stylish
American bar from the past, full of bottles. In the back of the
bar , behind the bottles , the bar laboratory has been placed.
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The wall surfaces and the ceiling have been designed to look
very stylish. Wallpapers are combined with wooden surfaces .
Golden lights have been designed and placed around the walls.
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ

ΠΟΣΤΟ ΚΑΦΕ

2.97

0.55

Στο κέντρο του καταστήματος τοποθετήθηκε το κεντρικό bar , ενώ
στην πίσω πλευρά σχεδιάστηκε η κουζίνα. Η όψη της κουζίνας
σχεδιάστηκε να είναι ημιδιάφανη ώστε να είναι εμφανής η κίνηση
πίσω από τα τζάμια.

In the back of the restaurant , a British backyard ,foul of plants
has been designed around of a fountain.
Next to the backyard the semi – open kitchen has been designed
with green wooden surfaces.

Οι τοίχοι του hub House είναι μια μίξη από ταπετσαρίες και
ξύλινες επιφάνειες.

3.07

4.49

COCKTAIL STATION
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1.54

Βρίσκεται σε ένα διατηρητέο κτίριο του 1920 στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός επικεντρώθηκε στο να κρατηθεί η
ταυτότητα του κτιρίου , αφήνοντας εμφανή τα μορφολογικά και
τα δομικά στοιχεία του κτιρίου .

Στην πίσω πλευρά τοποθετήθηκε ένα μαντεμένιο συντριβάνι
, δίνοντας την αίσθηση μιας πίσω αυλής κάποιας βρετανικής
αστικής κατοικίας. Τρεις μεταλλικές λόζες με ξύλινα παγκάκια
συμπληρώνουν το σκηνικό.
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0.70

Το Hub House είναι ένα concept που βασίζεται στα αμερικάνικα
εστιατόρια των 90s’.

0.99

Μπρούτζινες απλίκες και φωτιστικά συμπληρώνουν το σκηνικό
δίνοντας μια αίσθηση παλιάς αίγλης.
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ΘΕΣΗ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 17/04/2019

THE
SLUMDOG

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΩΗΝ
ΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΡΓΟ

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υν ε μπι στε υ θ εί πρ ο σω πικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τ α σ χ έ δ ι α πα ρ α δ ί δ ο ν τ α ι σ τ ο ν
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

3.49

1.52

1.52

2.83

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΥΣΗ 1

2.32

Η οροφή του καταστήματος αποτελείται από ξύλινα τελάρα το
οποία δημιουργούν έναν γεωμετρικό κάναββο που στα κενά του
τοποθετήθηκαν κρυστάλινες πλαφονιέρες,
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BAR | THE HUBHOUSE
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BAR | THE HUBHOUSE
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BAR | FILOTIMOS

FILOTIMOS
Café Bar
Καφέ Μπαρ

Type
Τύπος Καταστήματος

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Piraeus / Athens
Πειραιάς / Αθήνα

Place
Τόπος

D.Panagopoulos / K.Karavas / Y.Nikolaou
Δ.Παναγόπουλος / K.Καραβάς / Γ.Νικολάου

Client
Πελάτες

2019
2019

Year
Έτος

200 sq.m.
200 τ.μ.

Surface
Εμβαδόν

Katerina Gkioni
Κατερίνα Γκιώνη

Photos
Φωτογραφίες

Filotimos is an all day coffe bar. It is located inside of the Municipal Theatre in Piraeus in Athens. The Municipal Theatre of
Piraeus is a neoclassical building, built in 1895. The theatre has
a 600-seat capacity, and has been renovated in the year 2015.
In the ground floor of this historical building, a new café bar
has been designed according the atmosphere of the Theatre.

5

The idea was to create an all day bar with an atmosphere of
an old pharmacy store of the 1850. A giant wooden library was
constructed and placed for storaging the alcohol and liquors of
the bar. We tried to respect the philosophy of the historic building
and we kept the existing floors.

3,54

1

6

3

ομπρέλλα 3.25X3.25m

1,67

ξύλινο καφασωτό

ζαρντινιέρα με αναρριχώμενο φυτό

1,18
0,2

d.j.

2

2
1,13

1,34

2,04
0,65

12,96

ομπρέλλα 3.50X3.50m

0,48

The themes on the wall inside Filotimos have been painted by
the artist Anna Dimitriou.
bar

1,18

4

1,84

λάντζα παρασκευαστήριο

4

1,79

ομπρέλλα 3.50X3.50m

μεταλλικό κιγκλίδωμα
με ζαρντινιέρα

1

6

3

3,69

PLAN GROUNDFLOOR

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΕΡΓΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

FILOTIMOS

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μπι στ ε υθ ε ί πρ ο σω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 21/03/2019

ΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

1 : 50

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

The decoration elements ,such as dishes and pots, are from the
personal collection of the co-owner Kosmas Karavas.

Το ισόγειο του κτιρίου περιλαμβάνει αρκετούς χώρους , όπως για
παράδειγμα εμπορικά καταστήματα καθώς βρίσκεται επί κεντρικού δρόμου του Πειραιά. Από την πλευρά της πλατείας υπήρχε
ο χώρος που στεγάζει τον Φιλότιμο. Πρόκειται για έναν σχετικά
μικρό χώρο (εμβαδό 60τ.μ.) με πρόσβαση σε μια μεγάλη πλατεία.
Γνώμονας του σχεδιασμού ήταν να σεβαστούμε την εκλεκιστιτκή
αισθητική του υφιστάμενου κτιρίου. Η κεντρική ιδέα ήταν να
δημιουργήσουμε έναν χώρο ο οποίος μιμείται την αισθητική
ενός φαρμακείου- αρωματοπωλείου της εποχής που χτίστηκε το
Δημοτικό Θέατρο. Ένα μεγάλο ξύλινο έπιπλο σχεδιάστηκε για να
υποδεχτεί τα ποτέ στην κάβα του μπαρ, ενώ ξύλινες επιφάνειες
και επενδύσεις συμπληρώνουν την αισθητική που παραπέμπει
σε μια άλλη εποχή.
Ο εξωτερικός χώρος σχεδιάστηκε σεβόμενοι τις εξωτερικές
επιβλητικές όψεις του κτιρίου, με καμία παρεμβολή σε αυτές. Η
αισθητική του αύλιου χώρου παραπέμπει σε βιεννέζικα καφέ της
εποχής που οικοδομήθηκε το κτίριο. Φερ φορζέ καρέκλες και
μεντεμένια τραπέζια συνθέτουν μια εικόνα ενός κλασικού καφέ
που σέβεται την ιστορία του κτιρίου που το φιλοξενεί.
Οι τοιχογραφίες στους εσωτερικούς τοίχους υλοποιήθηκαν από
την εικαστικό Αννα Δημητρίου.

5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Outside of the Bar Filotimos we designed a yard according the
Austrian cafés of the 1850 in Europe. Marble tables and old white
chairs have been placed , with very elegant metal structures
that surrounds the area.

Ο Φιλότιμος είναι ένα all day café bar , που βρίσκεται στο κέντρο
του Πειραιά , εντός του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά είναι ένα νεοκλασικό κτίριο χτισμένο το 1895.
Το θέατρο χωρητικότητας 600 ατόμων ,ανακαινίστηκε το 2015
και επαναλειτουργεί έκτοτε με πολλές θεατρικές παραστάσεις.

Τα διακοσμητικά στοιχεία που στολίζουν το εσωτερικό του καταστήματος είναι από την προσωπική συλλογή του συνιδιοκτήτη
Κοσμά Καραβά.
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BAR | ROCKFELLAS

ROCKFELLAS
EXCELSIOR
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Bar
Μπαρ
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Marina Zeas / Piraeus
Μαρίνα Ζέας / Πειραιάς
Yianni Semitekolo
Γιάννης Σεμιτέκολο
2016
2016
280 sq.m.
280 τ.μ.
George Fakaros
Γιώργος Φάκαρος

Rockfellas Excelsior is an upper class bar located in Piraeus,
inside in the Marina Zeas,next to the sea.

Το Rockfellas excelsior είναι ένα upper class bar, που βρίσκεται
στον Πειραιά εντός της Μαρίνας Ζέας.

The project was to transform the excising rock-bar called “Rockfellas” into a very elegant cocktail bar with high class service and
fine drinking with references from 5star hotel bars.

Η κεντρική ιδέα ήταν να τροποποιηθεί το υφιστάμενο κατάστημα
σε ένα νέο cocktail bar με υψηλές παροχές service και πολύ
εξειδικευμένα ποτά με αναφορές σε bar 5στερων ξενοδοχείων.

The walls and the ceiling are painted with a royal blue shiny
color,and the wooden tables are replaced with shiny brownblack marble from the greek island Chios. The wall behind the
bar is covered with hundreds of golden frames with portraits
of the clients favorite rock singer Johnny Cash. Inside the bar
a new section of bar stations are placed to improve the cocktail
preparation.

Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες του καταστήματος βάφτηκαν
με μπλε λαδομπογιά για να δοθεί η αίσθηση ενός αριστοκρατικού
χώρου. Τα ξύλινα τραπέζια αντικαταστάθηκαν με ψηλά stand με
μαντεμένιες βάσεις και τελική επιφάνεια μάρμαρο Χίου.

The main wall that leads to the restrooms is covered with
magazine covers from the famous NEW YORKER magazine
to give a touch of elegance in the interior.
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Στον τοίχο της πλάτης του bar τοποθετήθηκαν πολλά χρυσαφένια
κάδρα με πορταίτα του αγαπημένου καλλιτέχνη του ιδιοκτήτη
Johnny Cash. Στο εσωτερικό του μπαρ εγκαταστάθηκαν καινούργιοι εξοπλισμοί cocktail station για την πιο γρήγορη προετοιμασία
των ποτών.
Ο κεντρικός τοίχος που καλύπτει των χώρο των τουαλετών επενδύθηκε με εξώφυλλα του αμερικάνικου παριοδικού New Yorker
για να δοθεί στο χώρο η αίσθηση νεοϋορκέζικης ατμόσφαιρας.
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BAR | ROCKFELLAS
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BAR | ROCKFELLAS
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BAR | THE FLEMING

THE FLEMING
Café Bar
Café Bar

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διαμ. Χώρου

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Thessaloniki
Θεσσαλονίκη

Place
Τόπος

G.Nikolakakis
Γ.Νικολακάκης

Client
Πελάτες

2018
2018

Year
Έτος

200 sq.m.
200 τ.μ.

Surface
Εμβαδόν

2

1

4

0,16
1,5

1,5

1,16

μηχανή καφέ

0,9

9

BAR

1,4

1

2,9

0,9

7

3

3
5,18

The bar was transferred in the back area , so the front could be
used as an all day café and brunch spot. Because of that the front
part has been designed in more opened colors and the back area
with the bar and the dj booth, was designed more atmospheric
. Behind the bar , 3 huge wooden libraries has been designed
for the alcohol display.

D.J

1,65
0,49

4,55

16,15

0,24

The front windows has been moved 1,5 meter to the inside, for
leaving an ooutside smoking area, protected from the wind.

0,4

2,5

2
0,4

The Fleming is an all day café and cocktail bar , located in the
center of the city of Thessaloniki. It used to be a very popular
bar for over a decade, named Goldfish . The owner wanted to
change the existing concept and upgrading it in to a cocktail bar
with resident dj’s .

The name (The Fleming) was inspired from the author Ian Fleming, the author of the James Bond stories. Because of the dual
role of the café and the bar in the same shop, and also inspired
from the obsession of cocktails from James Bond.

Μας ζητήθηκε να επανασχεδιάσουμε το κατάστημα, προσθέτοντας την πρωινή λειτουργία σαν café με bruch, που μέχρι τότε
απουσίαζε. Για αυτό το λόγο, επιλέχθηκε η λύση με τη δημιουργία
ενός μεγάλου cocktail-bar στο πίσω τμήμα του καταστήματος,
μαζί με το έπιπλο του dj, ενώ στην μπροστά πλευρά επιλέχθηκε
ο σχεδιασμός ενός καθημερινού καφέ με τραπέζια φαγητού για
χρήση brunch.
Στην πίσω πλευρά του μπαρ, σχεδιάστηκαν 3 μεγάλες ξύλινες
βιβλιοθήκες, προθήκες γιαποτά, για τη δημιουργία προβολής
κάβας.
Η εξωτερική τζαμαρία του καταστήματος μεταφέρθηκε 1,5m πιο
μέσα, δημιουργώντας μια ζώνη για καπνιστές στον εξωτερικό
χώρο, προστατευμένο από το κρύο.

2

4,71

4,71

0,23

2

1,18

Το Fleming είναι ένα all day café bar, που βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης της Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο σημείο λειτουργούσε επί
πολλά χρόνια, με μεγάλη επιτυχία, το bar Goldfish, το οποίο
απευθυνόταν κυρίως σε νεαρό κόσμο.

0,4

ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1,19
0,7

1,21

1,01

1,21

2,97

1,31

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

Το όνομα The Fleming, προήλθε από τον συγγραφέα των βιβλίων
με ήρωα James Bond, Ian Fleming, καταρχήν για τη διπλή ταυτότητα του καταστήματος (café μπροστά - bar πίσω), αποτελώντας
μια αναφορά στην vintage εποχή των 60s και 70s.

4,07

5

2,89

ΕΡΓΟ

GOLDFISH

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υν ε μ πι στε υθ ε ί πρ ο σω πι κ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 24/8/2018

ΘΕΣΗ

1

2

1 : 25

KATΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

60

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

4

5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

0,15

0,25

1
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BAR | THE FLEMING
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BAR | THE FLEMING
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BAR | DORSIA

DORSIA
Type
Τύπος Καταστήματος

Bar
Μπαρ

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Glyfada / Athens
Γλυφάδα / Αθήνα

Client
Πελάτες
Year
Έτος
Photos
Φωτογραφίες

Lydia Christaki
Λυδία Χριστάκη
2012
2012
Aris Rammos
Άρης Ράμμος

Dorsia is a café bar restaurant located in Glyfada, a northern
district of Athens near to the sea.
The Client wanted to transform the excising café into a very
elegant bar restaurant with references to the glossy American
style of the 60s and with many influences to the cinema movie
Great Gatsby.
The main inside area is organized around a triangle bar witch is
trying to fit between the many columns of the building.
The ceilings are covered with mirrors so the reflections can
give the impression of a higher ceiling. Wooden surfaces
are covering the walls to balance the glossy atmosphere
of the shiny materials such as copper and gold.
A huge metal construction was designed to cover the outdoor
ceiling, mostly to shadow the area an giving the impression of
a bigger area.
The old existing wooden floors have been painted by the architect to look like a green carpet.
Most of the furniture have been designed by the architect.

Το Dorsia είναι ένα καφέ μπαρ εστιατόριο τοποθετημένο
στην περιοχή της Γλυφάδας, στα νότια προάστια της Αθήνας
κοντά στη θάλασσα.
Επιθυμία του ιδιοκτήτη ήταν να μεταμορφωθεί το υπάρχον καφέ
σε ένα πολύ σικάτο bar restaurant με αναφορές στην ατμόσφαιρα
της Αμερικής του 60 με επιροές στην κινηματογραφική ταινία
Great Gatsby.
Ο κύριος εσωτερικός χώρος του καταστήματος οργανώνεται
γύρω από ένα bar τριγωνικού σχήματος το οποίο έχει σχεδιαστεί
ενδιάμεσα από τα πολυάριθμα υποστυλώματα του κτιρίου.
Στις οροφές του καταστήματος έχει τοποθετηθεί καθρέφτες
με σκοπό να δώσου επιπλέον ύψος στο χώρο. Οι περιμετρικές
επιφάνειες έχουν επενδυθεί με δρύινους ξύλινους καπλαμάδες για να ισσοροπήσουν με την γυαλιστερή ατμόσφαιρα των
υπόλοιπων υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί όπως είναι για
παράδειγμα ο χαλκός και ο χρυσός.
Μια μεγάλη μεταλλική κατασκευή σχεδιάστηκε για να στεγάσει
τον ημιυπαίθριο χώρο του καταστήματος.κυρίως για τον σωστό σκιασμό του,αλλά και για να δωθεί μεγαλύτερη αίσθηση
του ενιαίου όγκου του καταστήματος.
Τα παλιά υπάρχοντα ξύλινα πατώματα του καταστήματος επιχρωματίστηκαν από τον αρχιτέκτονα με ειδικά ακρυλικά χρώματα με
σκοπό την αίσθηση ενός πράσινου χαλιού.
Τα περισσότερα έπιπλα σχεδιάστηκαν από τον Αρχιτέκτονα.
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BAR | DORSIA
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BAR | DORSIA

67

BAR | KARMA

KARMA
Type
Τύπος Καταστήματος

Café Bar Club
Café Bar NightClub

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Lefkada / Greece
Λευκάδα

Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Athina Vrettou
Αθηνά Βρεττού
2015
2015
180 sq.m.
180 τ.μ

Located in the capital city of the island of Lefkada, Karma is an
20 years old, very succeeded cafe bar. After all these years the
client decided to transform the bar and make it more modern.
A lot of decoration walls were demolished and all the areas
of the old store have been united.
The bars have been removed and now they are placed in different places. The central bar is now located between of the 2
columns and a smaller one is placed in one of the corners of
the store.
The decoration style is called funky chic, because of the use
of the space. During the day the Karma is an all day café for all
the ages of the island. During the night it is transformed into
a nightclub.
A wooden pasamento is placed in the lower parts all over
the walls, in a blue funky color to combine chic wooden white
surfaces of the rest of the walls. The central bar in covered
with black ceramic tiles in an hexagon shape like the hexagon
wooden parts placed in the ceiling.
The Ceiling of the rest of the bar is made of wooden parts
combined with plasterboards in the shape of waves.
The floors of the store are made of ceramic tiles in concrete
colors mixed with blue colored tiles around the bar.

68

Στο σημείο συνάντησης των 2 κεντρικών πεζόδρομων της
πόλης της Λευκάδας,το κατάστημα Karma είναι ενα επί
σειρά 20 ετών επιτυχημένο κατάστημα καφέ. Μετά από όλα
αυτά τα χρόνια οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ανακαινίσουν
το κατάστημα προσδίδοντάς του μια πιο μοντέρνα άποψη.
Πολλοί διακοσμητικοί τοίχοι από γυψοσανίδα καθαιρέθηκαν
με σκοπό να ενωποιηθούν οι χώροι του καταστήματος
και να δωθεί ένας ενιαίος χαρακτήρας στο κατάστημα.
Τα μπαρ μετακινήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις. Το
κεντρικό μπαρ τοποθετήθηκε ανάμεσα στις δύο κεντρικές κολώνες του καταστήματος.
Το νέο στυλ του καταστήματος αποκαλείται funky chic εξαιτίας της χρήσης του χώρου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας
το Κάρμα είναι ένα all day café, ενώ τα βράδια μετατρέπεται
σε ένα nightclub.
Ένα ξύλινα πασαμέντο έχει τοποθετηθεί στο χαμηλό τμήμα των
τοίχων, βαμμένο σε μπλε γαλάζιο χρώμα σε συνδιασμό με τις
λευκές επιφάνειες των τοίχων. Το κεντρικό μπαρ έχει επενδυθεί
με μαύρα κεραμκά πλακάκια εξαγωνικού σχήματος παρόμοιου
τύπου με την ξύλινα εξάγωνα που υπάρχουν στην οροφή του
μπαρ.
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BAR | CAPITAL

CAPITAL
Type
Τύπος Καταστήματος

Bar
Μπαρ

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Construction
Κατασκευή

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Arta
Άρτα
S. Bakagiannis / I. Mazarakos / N. Mazarakos
Σ. Μπακαγιάννης / Η. Μαζαράκος / Ν. Μαζαράκος
2010
2010
140 sq.m.
140 τ.μ

Capital is a chic café bar located in the center of Arta,
in the Area of Epirus in western Greece. The idea was to design
an all day café-bar with an atmosphere of a chic and elegant
hotel lobby in New York. In the center of the Capital café is placed
a rectangular bar, inside of it is also the D.J.
Wooden surfaces in a complex design through 4 different colors
in 4 different dimension are placed around the walls.
Specially designed and selected marble tiles are placed
in the main floor in front of the bar and in the rest of the café
wooden floor is has been placed.
Because of the small size of the store and the numbers of the
columns, mirrors are placed on the them to give the illusion of
a bigger space. Also on the outside columns are placed small
metal parts from stainless steel to give a sense of luxury.
On the ceiling a special designed metal construction is
hanged from the roof, with wooden details on the top
of the bar area.

Το Capital είναι ενα σικάτο café bar που βρίσκεται στην πόλη της
Άρτας, στην Ήπειρο στη Δυτική Ελλάδα. Η αρχική ιδέα ήταν να
σχεδιαστεί ένα καθημερινό all day café bar με ατμόσφαιρα ενός
σικ και εκλεπτυσμένου λόμπυ ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη. Στο
κέντρο του καταστήματος έχει τοποθετηθεί το ορθογώνιο περιμετρικό έπιπλο του bar, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται ο D.J.
Στους τοίχους του καταστήματος έχουν τοποθετηθεί ξύλινες επιφάνειες αποτελούμενες από βαμμένα τμήματα ξύλου
4 διαφορετικών χρωμάτων σε 4 διαφορετικές διαστάσεις.
Μπροστά από το bar έχει τοποθετηθεί μαρμάρινο δάπεδο αποτελούμενο από διαφορετικά είδη μαρμάρων της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, σε ειδικό κάνναβο.
Εξαιτίας της μικρής διάστασης του καταστήματος και του
μεγάλου αριθμού των υποστυλωμάτων που υπάρχουν,
το τοποθετήθηκαν επιφάνειες καθρέφτη στις κολώνες
με σκοπό τη δημιουργία της ψευδαίσθησης μεγαλύτερου χώρου.
Επίσης στη περιμετρικά εξωτερικά κολώνες έχουν τοποθετηθεί
τμήματα από ανοξείδωτο μέταλλο για να δώσουν την αίσθηση
της πολυτέλειας.
Στην οροφή του καταστήματος έχει αναρτηθεί μεταλλική οροφή
αποτελούμενη από ειδικές μεταλλικές διατομές και στράντζες,
ενώ στις περιοχές πάνω από το μπαρ έχουν κατασκευαστεί
ξύλινες οροφές.
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FLIPSIDE
Bar
Μπαρ

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Construction
Κατασκευή

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Proxenou Koromila / Thessaloniki
Προξένου Κορομηλά / Θεσσαλονίκη
George Zezas
Γιώργος Ζέζας
2009
2009
90 sq.m.
90 τ.μ.
Aris Rammos
Άρης Ράμμος

In the center of the city of Thessaloniki Flipside is one of the
oldest and most famous Rock Bars of the city. In the year of
2009 the owner decided to make a renovation so the bar could
look more modern.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το Flipside είναι ένα από τα πιο
γνωστά και πιο παλιά ροκ μπαρ της πόλης. Τη χρονιά του 2009
ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να το ανακαινίση και να του δώσει έναν
πιο πιο μοντέρνα αισθητική.

The project was to create an industrial space but also with
same details of elegance. All the walls were covered with old
fashioned style brick,and then they were painted white to look
more elegant. A new bar is constructed on the left side of the
bar, with a new bottle display with wooden parts and mirrors.

Η κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένας βιομηχανικός χώρος ο αρκετές σικάτες διακοσμητικές λεπτομέρειες.
Όλοι οι τοίχοι του καταστήματος επενδύθηκαν με διακοσμητικό
τουβλάκι, και στη συνέχεια επιχρωματίστηκαν λευκοί για να
φανούν πιο εκλεπτυσμένοι. Ένα νέο μπαρ σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην αριστερή πλευρά του καταστήματος καθώς
και μία νέα κάβα τοποθετήθηκε στην πλάτη του μπαρ με ξύλινα
στοιχεία και καθρέφτες.

Entering the bar a huge clock has been placed on a wooden
surface, witch is turning to a ceiling of the bar. Some metal
beams (IPE) have been placed on the walls between the brick
to improve the industrial design.
On the walls of the entrance have been placed many frames
with rock themes.

Στην είσοδο του καταστήματος σχεδιάστηκε και τοποθετήθηκε ένα γιγαντιαίο ρολόι -σταματημένο- επάνω σε μια σικάτη ξύλινη επιφάνεια, η οποία επαναλαμβάνεται στην οροφή
του καταστήματος.
Ορισμένες μεταλλικοί δοκοί (IPE) τοποθετήθηκαν στους τοίχους
μεταξύ των επιφανειών με τούβλο για να ενισχύσουν το βιομηχανικό σχέδιο. Στους τοίχους της εισόδου τοποθετήκαν πολλά
κάδρα με ροκ θέματα.
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MAMALOUKA
Restaurant
Εστιατόριο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Κατασκευή

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Thessaloniki
Θεσσαλονίκη

Place
Τόπος

Client D.Koukourikis/D.Romas/K.Sidiropoulos/M.Samaritis
Πελάτες
Δ.Κουκουρίκης/Δ.Ρώμας/Κ.Σιδηρόπουλος
Μ.Σαμαρίτης
2018
2018

Year
Έτος

350sq.m.
350τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

John Kotsidis www.johnkotsidis.com
Γιάννης Κοτσίδης www.johnkotsidis.com

Photos
Φωτογραφίες

2.20

1.00

2.20

2,75

2.20

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 14/9/2018

LIFT

LIFT

1,4

0.80

0.80

2.20

0.80

2.20

0.80

1,4

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2.20

0.80

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2.20

0.80

Three white sofas have been constructed on the one side of
the restaurant, and a huge wooden greek tapas-bar has been
placed on the other side. The rest of Mamalouka is filled with
big wooden tables and different types of white handmade chairs.

2,11

WC ΑΝΔΡΩΝ

0,61

2.20

8,46

ΕΡΓΟ

1,64

1

2,33

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

1,1

3

0,7

2,09

1,1

2,74

4,29

1,39

ΘΕΣΗ

7,82

2

0,92

0,76

2,15

2
1,03

3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

The exterior sign of Mamalouka is sculptured on a wooden piece
that in hanged from the external ceiling.
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

0,98

6,72

5

ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

Στη δεξιά πλευρά του καταστήματος κατασκευάστηκαν τρεις (3)
χτιστοί καναπέδες με καμπύλες επιφάνειες , παραπέμποντας σε
κυκλαδίτικες μορφές, ενώ στην απέναντι πλευρά τοποθετήθηκε
ένα μεγάλο ξύλινο tapas – μπαρ .

MAMALOUKA

3

0,9

2,46
2,46

ΨΥΓΕΙΟ

2,98

0,7

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

The main ceiling of the restaurant has been covered with
wooden white beams, like a traditional wooden roof of a residence in a Greek island. Hanging handmade lights have been
placed on the ceiling.

2,37

2,13

Το κύριο ζητούμενο ήταν να δημιουργηθεί ένας μοναδικός χώρος
με απλή αισθητική και φιλικά υλικά. Ο εσωτερικός διάκοσμος
βασίζεται στην αισθητική της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής με
boho λεπτομέρειες. Ο σχεδιασμός έγινε με κύριο γνώμονα να
υπάρχει μια κατάνυξη στο χώρο και μία ηρεμία ανάλογη των
μοναστηριών του Αγίου Όρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

2,1

ΑΜΕΑ /
WC ΑΝΔΡΩΝ

2.20

0.80

4

5

0.80

1

3,01

The main aim was to create a unique space, with very simple
materials, where people can eat as a big friendly company.
Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι σ τε υ θ ε ί πρ ο σ ω πι κ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

0,94

2,09

Το Μαμαλούκα είναι ένα εστιατόριο που βρίσκεται στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης, στην οδό Ίωνος Δραγούμη, μπροστά από την
πλατεία Ελευθερίας .

The decoration of Mamalouka is based on the aesthetic of the
Greek cycladic islands and a monastery of Agion Oros inspired
the total atmosphere.

2

0,94

Mamalouka is a brand new concept located in the center of
Thessaloniki, in front of the Liberty Square next to the main
entrance of the Port of the city.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
KΑTΟΨΗ

Ο ενδιάμεσος χώρος του καταστήματος συμπληρώνεται με μεγάλα μοναστηριακά τραπέζια 8 έως 10 ατόμων.
Στο βάθος του χώρου έχει σχεδιαστεί ένας ανοιχτός φούρνος,
με έναν ξύλινο πάγκο στον οποίο μια κυρία ζυμώνει όλη την
ημέρα παραδοσιακές πίτες δημιουργώντας μια αίσθηση ενός
παραδοσιακού σπιτιού στο οποίο είναι καλεσμένοι οι πελάτες.

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η οροφή του καταστήματος έχει επενδυθεί με ξύλινα δοκάρια
ώστε να δημιουργεί την αίσθηση μιας ξύλινης οροφής σε νησιωτική κατοικία. Χειροποίητα ανάλαφρα boho φωτιστικά έχουν
σχεδιαστεί και αναρτηθεί από την ξύλινη οροφή.

4

Στην όψη έχει τοποθετηθεί μια ξύλινη ταμπέλα από κορμό καστανιάς στην οποία έχει σκαλιστεί το όνομα Μαμαλούκα.
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RESTAURANT | MAMALOUKA SUMMER

MAMALOUKA
SUMMER
Restaurant
Εστιατόριο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Κατασκευή

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Pefkohori Chalkidiki
Πευκοχώρι Χαλκιδική

Place
Τόπος

Client D.Koukourikis/D.Romas/K.Sidiropoulos/M.Samaritis
Πελάτες
Δ.Κουκουρίκης/Δ.Ρώμας/Κ.Σιδηρόπουλος
Μ.Σαμαρίτης
2019
2019

Year
Έτος

800 sq.m.
800 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

John Kotsidis www.johnkotsidis.com
Γιάννης Κοτσίδης www.johnkotsidis.com

Photos
Φωτογραφίες

5

4

6

1

2

3

WC

ΚΟΥΖΙΝΑ

0,2

1,62

1,2

ΕΙΣΟΔΟΣ
WC

1,48

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

7,23

ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ /
ΚΑΡΟΤΣΙΑ

1,52

0,92

0,72

3,74

5

Mamalouka is a brand new concept located in Chalkidiki near
to Thessaloniki , inside the village Pefkohori, in front of the Sea.

Το Μαμαλούκα είναι ένα εστιατόριο που βρίσκεται στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής ,κοντά στη Θεσσαλονίκη.

The main aim was to create a unique space, with very simple
materials, where people can eat as a big friendly company,
similar to the 1st restaurant Mamalouka in Thessaloniki.

Το κύριο ζητούμενο ήταν να δημιουργηθεί ένας μοναδικός χώρος
με απλή αισθητική και φιλικά υλικά. Ο διάκοσμος βασίζεται στην
αισθητική της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής με boho λεπτομέρειες. Ο σχεδιασμός έγινε με κύριο γνώμονα να υπάρχει μια
κατάνυξη στο χώρο και μία ηρεμία ανάλογη των μοναστηριών
του Αγίου Όρους.

8

1,2

8

The decoration of Mamalouka is based on the aesthetic of the
Greek cycladic islands and a monastery of Agion Oros inspired
the total atmosphere.

0,5
0,2
1,2
1,7

5,8

ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ /
ΚΑΡΟΤΣΙΑ

2

2

2

0,2

ΥΠΟΔΟΧΗ

0,4

2

2

0,27

0,68

0,49
0,49
0,51

2,95
0,49

LUISA SHOP

0,25
1,8

0,2

0,5

2,15

0,48

0,1

0,2

2,55

2,55

0,25
0,2

1,8

0,2

7

7
1,37

3,02
2,11

9

2,33

9

7

1,62
1,64
4,68

0,3

0,4
0,4

Ø2,74

R0,7
R1,27

12

3,38

0,34

1,68

1,68

4,98

Ø1,

3,47

0,67

3,38

0,82

0,67

0,8
2,61

0,22

0,3
0,06

0,8

BAR

6,36

1,68

9,59

9,27

7
3,38

3,47

14

3,38

13,2
2,32

A new ceiling has been constructed , similar to ceiling of the 1st
existing restaurant Mamalouka in Thessaloniki, The wooden
structure has been covered with wooden white beams, like a
traditional wooden roof of a residence in a Greek island. Hanging
handmade lights have been placed on the ceiling.

0,61
2,62

3,38

3,38
2,24

0,4

2,59

1,13

1,13
7

5,46

4,5

3,02

2,88

3,28

2,88

0,35
4,81

4,81
8,28

Many white sofas have been constructed on the one side of
the restaurant, and a huge wooden greek tapas-bar has been
placed on the other side. The rest of Mamalouka is filled with
big wooden tables and different types of white handmade chairs.
In the center of the restaurant , we respected an existing palm
tree, and we designed a 4 side builded sofa around it.

7,95

Στην αριστερή πλευρά του καταστήματος κατασκευάστηκαν τρεις
(3) χτιστοί καναπέδες με καμπύλες επιφάνειες , παραπέμποντας
σε κυκλαδίτικες μορφές, ενώ στην απέναντι πλευρά τοποθετήθηκε ένα μεγάλο ξύλινο tapas – μπαρ . Στο κέντρο του καταστήματος, σεβαστήκαμε έναν υφιστάμενο φοίνικα – και γύρω του
κατασκευάστηκε ένας τετράπτυχος καναπές, δημιουργώντας
ταυτόχρονα έναν πυρήνα στο κέντρο του καταστήματος.
Ο ενδιάμεσος χώρος του καταστήματος συμπληρώνεται με μεγάλα μοναστηριακά τραπέζια 8 έως 10 ατόμων.

5

4

1

6

3

2

14,54

Στο κέντρο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια νέα ξύλινη
πέργκολα, παρόμοιας αισθητικής με την ψευδοροφή του καταστήματος Μαμαλούκα στη Θεσσαλονίκη. Η νέα οροφή του καταστήματος έχει επενδυθεί με ξύλινα δοκάρια ώστε να δημιουργεί την
αίσθηση μιας ξύλινης οροφής σε νησιωτική κατοικία. Χειροποίητα
ανάλαφρα boho φωτιστικά έχουν σχεδιαστεί και αναρτηθεί από
την ξύλινη οροφή.
Στην όψη έχει τοποθετηθεί μια ξύλινη ταμπέλα από κορμό καστανιάς στην οποία έχει σκαλιστεί το όνομα Μαμαλούκα.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι στ ε υθ ε ί πρ ο σω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΘΕΣΗ

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

1 : 50

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

78

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 05/03/2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
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RESTAURANT | MAMALOUKA SUMMER
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RESTAURANT | KOSMIKON

KOSMIKON
Restaurant
Εστιατόριο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Construction
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Κατασκευή
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Plaka Athens
Πλάκα Αθήνα
Christos Batsoulis
Χρήστος Μπατσούλης
2018
2018
120sq.m.
120τ.μ.
Kosmikon is one of the oldest restaurants in the area of Plaka
in Athens underneath of the Acropolis. The building has been
constructed around the year 1850.

George Fakaros www.fakaros.com
Γιώργος Φάκαρος www.fakaros.com

The main aim was to respect the history of the building. The
decoration on the inside is in harmony with the imposing power
of the building, leaving it with the delicate architectonic elements
that dominate, creating an atmosphere of a chic local restaurant.
Focusing on the enhancement of the neoclassic local restaurant,
many constructions and materials that were hiding the history
of the building, have been removed.

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 02/10/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΟΣΜΙΚΟΝ

Because of the small size of the building the main kitchen is
designed to be open. The front part of the kitchen has been
decorated with an antique wooden oven. The laundry has been
hidden behind of wooden panels with traditional handmade
glasses.

Χ.ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
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ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 02/10/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΟΣΜΙΚΟΝ

Χ.ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 25

On the facades of the building new lights have been placed and
new colors have been painted.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το κύριο ζητούμενο ήταν να γίνει σεβαστή η ιστορία του κτιρίου
και να αναδειχθεί το κτίριο σε σχέση με τον περιβάλλοντα ιστορικό
τόπο της Πλάκας. Ο εσωτερικός διάκοσμος βρίσκεται σε απόλυτη
αρμονία με την επιβλητική δύναμη του κτιρίου αφήνοντας τα
διακριτικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου να κυριαρχήσουν,
δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενός μοντέρνου και συγχρόνως
σικ τοπικού εστιατορίου.
Με σκοπό την ενίσχυση της τελικής εικόνας ενός αστικού εστιατορίου του προηγούμενου αιώνα, πολλές επιπρόσθετες κατασκευές
καθαιρέθηκαν με σκοπό την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτιρίου. Λόγω περιορισμένων τετραγωνικών, η κουζίνα του καταστήματος παρέμεινε ανοιχτή και διακοσμήθηκε με
ξύλινα στοιχεία στην πρόσοψή της για να τονίσουν την παραδοσιακή κληρονομιά του καταστήματος. Στο κέντρο της τοποθετήθηκε
μια παραδοσιακή στόφα, ενώ ράφια και ερμάρια τοποθετήθηκαν
εκατέρωθεν της για την άμεση εξυπηρέτηση των σερβιτόρων.
Ένα ξύλινο διαχωριστικό με παραδοσιακά χειροποίητα τζάμια
κατασκευάστηκε για να κρύψει τη λάντζα, ενώ καινούργια φωτιστικά σχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν στο χώρο.

ΑΘΗΝΑ
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το «Κοσμικόν» είναι από τα παλαιότερα εστιατόρια στην περιοχή
της Πλάκας στην Αθήνα κάτω από την Ακρόπολη. Το διατηρητέο
κτίριο στο οποίο στεγάζεται, χρονολογείται περίπου στα 1850 και
στεγάζει μια οικογενειακή επιχείρηση.

Τα μαρμάρινα δάπεδα αντικαταστάθηκαν με δρύινα ξύλινα παρκέτα , ενώ περιμετρικά της κουζίνας τοποθετήθηκαν 6γωνα rustic
πλακίδια τύπου cotto.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΜΗ 3

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στις όψεις του κτιρίου δεν έγιναν επεμβάσεις παρά μόνο προστέθηκαν ξύλινα καϊτια στα παράθυρα, για να δώσουν την ατμόσφαιρα του παλιού αστικού εστιατορίου. Στη μετόπη του καταστήματος τοποθετήθηκαν φωτιστικά με παραδοσιακά φυσητά γυαλιά.
Περιμετρικά σχεδιάστηκαν μεταλλικές ζαρντινιέρες με λεβάντες.
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RESTAURANT | ALATI

ALATI
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Restaurant
Εστιατόριο
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Singapore
Σιγκαπούρη

Yannis Mallios / Yannis Semitekolo / Khai Git
Γιάννης Μάλλιος / Γιάννης Σεμιτέκολο / Khai Git
2015
2015
230 sq.m.
230 τ.μ.

Alati is greek word that means “Salt” and is the most important
material for every food and every kitchen. Located in the center
of the city Singapore in Asia, Alati –Greek Divine Cuisine- is
Greek restaurant.
The project was about to create an scenographic atmosphere of
a chic traditional Greek island Restaurant based on the cycladitic
design. Cyclades are a group of Island located in the center of
Aegean sea in Greece (such as Mykonos and Santorini) with an
ancient civilization know as “Cycladic civilization”.
The houses of the cycladitic style are small size houses, made of
stone painted with many layers with plastic white paint. Actually
the style if Cyclades is minimal and very stylish,like the statues
of their civilization.
Because of the strong winds that are blowing in the in the Islands of Cyclades, known as “meltemia” during almost all the
year, usually all the furniture in these islands are constructed
from stable and heavy materials, so the tables and the sofas
are mostly builded from bricks and cement and then they are
covered with white paint.
Based on these guide lines the design of the restaurant is
trying to bring this Cycladic atmosphere in the city of Singapore, with builded sofas, white covered stone surfaces on the
walls and traditional handmade wooden tables and chairs.
The ceiling and the floor are painted in smooth color of green
and original greek olive trees are placed inside of the restaurant.
Because of the small width of the store some big mirror have
been placed on the walls.
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To Αλάτι είναι ένα από τα πιο σημαντικά υλικά για κάθε φαγητό
σε οποιαδήποτε κουζίνα.
Το «Alati Greek Divine Cuisine» είναι ένα ελληνικό εστιατόριο
που βρίσκεται στο κέντρο της Σιγκαπούρης. Το project ήταν
να σχεδιαστεί μία σκηνογραφική ατμόσφαιρα από ένα παραδοσιακό ελληνικό σικάτο εστιατόριο βασισμένο στην αισθητική των
Κυκλάδων. Οι Κυκλάδες είναι μία ομάδα νησιών που βρίσκεται
στο κέντρο του Αιγαίου Πελάγους στην Ελλάδα (μερικά από τα πιο
γνωστά είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη) που στα οποία νησιά
έχει πάρει το όνομά του και ο αρχαίος γωνστός Κυκλαδίτικος
πολιτισμός.
Τα σπίτια των Κυκλάδων είναι μικρά σε μέγεθος και συνήθως
κατασκευασμένα από πέτρα, η οποία κάθε χρόνο σοβατίζεται
εξωτερικά και εσωτερικά με λευκό ασβέστη για λόγους αισθητικούς, υγιεινής και οικονομικούς καθώς ο ασβέστης είναι ένα
φτηνό υλικό. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του κυκλαδίτικου στυλ
είναι η απλότητα (μινιμαλισμός) και η κομψότητά του, όπως τα
αγαλματίδια του κυκλαδικού πολιτισμού.
Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σχεδόν καθ΄όλη τη
διάρκεια του έτους στις Κυκλάδες, γνωστά ώς μελτέμια, συνήθως
τα περισσότερα έπιπλα είναι κατασκευασμένα από δομικά υλικά
ώστε να αντέχουν στη φθορά του ανέμου και της υγρασίας. Για
αυτό το λόγο οι καναπέδες και τα τραπέζια είναι χτιστά και κυρίως
κατασκευασμένα από τούβλα και σοβά.
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RESTAURANT | PIZZOTECA

PIZZOTECA
Restaurant Café
Εστιατόριο Café

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Piraeus / Athens
Πειραιάς

Dimitris Panagopoulos / Akis Glou
Δημήτρης Παναγόπουλος / Άκης Γλου
2011
2011
60 sq.m.
60 τ.μ.
Aris Rammos
Άρης Ράμμος

Pizzoteca is a prototype pizza and coffee concept, located
in the area of Piraeus in the city of Athens. It is situated in
the central square in front of the Town hall of Piraeus, very
close to the Port. The name of the concept “Pizzoteca” comes
from the words “Pizza” and the Italian word “Enoteca” witch
is the word that describes the traditional restaurant of pizza
and pasta in Italy. The leading Architect Zisis Papamichos,
of the Greek Architecture and Interior Design office “zitateam” designed a modern interior with two separated areas,
one for the restaurant and one espresso bar.
The pizza area includes an open kitchen where anyone can
see live the preparation of the pizza, the pasta, the salads and
the pizza oven. The interesting part of the concept is that from
pizza dough, “Pizzoteca’s” chef Christos Tzieras bakes also the
new revolution-style pies of the restaurant so anyone can have
his breakfast pies with his morning espresso. They call these
pies Tyropizza (tyri means cheese in Greek) and Spanakopizza
(spanaki for spinach).
The influence of interior design was the complexity of the pizza
products and a journey of the Architect in a metro station of
Paris, where the curving surfaces where filled with ceramic
tiles with letters. Therefore the Architect designed a restaurant
with two separated zones. The pizzeria part is very complex, like
the hundreds products of the pizza, with traditional atmosphere
of a pizzeria in Napoli, and an espresso bar in the same store
with more glamorous style with a modern atmosphere of an
espresso bar in Milan.
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H teca είναι ένα πρωτότυπο concept πιτσαρίας και καφέ,
που βρίσκεται στον Πειραιά στην πόλη της Αθήνας. Βρίσκεται στην
κεντρική πλατεία του Δημαρχείου, πάρα πολύ κοντά στο λιμάνι.
Το όνομα του concept «Pizzoteca» προέκυψε από τις λέξεις pizza
και την ιταλική λέξη “enoteca” που σημαίνει στα ιταλικά παραδοσιακή ταβέρνα πίτσας και μακαρονάδας στην Ιταλία. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Ζήσης Παπαμίχος Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες,
σχεδίασε έναν μοντέρνο χώρο συνδιάζοντας δύο διαφορετικές
ιδέες ενός εστιατορίου-πιτσαρίας και ενός εσπρέσο-bar.
Η ζώνη της πίτσας περιλαμβάνει μια ανοιχτή κουζίνα στην
οποία μπορεί ο καθένας να δει ζωντανά την παρασκευή
της πίτσας και των ζυμαρικών.
Η έμπνευση του σχεδιασμού ήταν η πολυπλοκότητα των προιόντων της πίτσας καθώς και ένας σταθμός μετρό του Παρισιού
με της καμπύλες επιφάνειες των τοίχων που είναι επενδυμένες
με λευκά πλακάκια. Για αυτό το λόγο χωρίστηκε το εστιατόριο σε δύο ζώνες. Της πιτσαρίας με τα χιλιάδες προιόντα της
με ατμόσφαιρα παραδοσιακής πιτσαρίας στη Νάπολι με μοντέρνες επιρροές και του επρέσσο μπαρ με σικάτη ατμόσφαιρα
από την ποόλη του Μιλάνου.
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RESTAURANT | ARTHENS

ARTHENS
Restaurant
Εστιατόριο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

92

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Aiolou Street / Athens
Πεζόδρομος Αιόλου / Αθήνα
Dimitrios Vlahakos
Δημήτρης Βλαχάκος
2015
2015
320 sq.m.
320 τ.μ.

In a historical building in the center of Athens, constructed around
in 1850 and used like an traditional handmade umbrella factory,
a very elegant all day café bistro is designed.

Σε ένα ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, που είχε καταστκευαστεί το 1850 και είχε χρησιμοποιηθεί ως εργοστάστιο κατασκευής
χειροποιήτων ομβρελών, σχεδιάστηκε ένα καθημερινό café bistro.

Arthens is located in one of the most important pedestrian streets
of the city Athens called Aiolou street, which leads from the
Omonoia Square to the Acropolis, seeing all the way down the
view of the Parthenon through walking.

To Arthens βρίσκεται σε έναν από τους πιο σημαντικούς πεζόδρομους της Αθήνας, στην οδό Αιόλου, που ενώνει την πλατεία Ομονοίας
με την Ακρόπολη, έχοντας σε μόνιμη θέα τον Παρθενώνα κατά τη
διάρκεια της διαδρομής.

The building is a 4 floor building, with a basement. In the ground
floor are the café and the restaurant designed, and in the 1st
floor is the bar. In the the roof of the builing with the Acropolis
view, the client is planning to construct an open wine roof top
bar. The high pedestrian traffic in front of the café, gave us the
inspiration to make design a café that is open from very early
in the morning and during the day it can be transformed to an
chic and elegant restaurant bistro. The main design idea was to
respect the old neoclassical style of the building and keep the
atmosphere of the old Athenian-style cafe where writers poets
and artist were meeting.

Το κτίριο αναπρύσσεται σε 4 επίπεδα συμπεριλαμβανομένου
και του υπογείου. Στο ισόγειο βρίσκονται το café και το εστιατόριο,
ενώ στον 1ο όροφο βρίσκεται το bar. Η μεγάλη επισκεψιμότητα
του σημείου, μας ενέπνευσε ώστε να σχεδιαστεί ένα café το οποίο
θα είναι ανοιχτό από νωρίς το πρωί και κατά τη διάρκεια της
ημέρας να μπορεί να με μετρέπεται σε ένα κομψό εστιατόριο.
Η κύρια ιδέα ήταν να σεβαστούμε το νεοκλασικό στυλ του κτιρίου και να κρατήσουμε την ατμόσφαιρα ενός Κλασικού Αθηναϊκού καφέ στο οποίο σύχναζαν ζωγράφοι ποιητές και άνθρωποι
των γραμμάτων και των τεχνών.
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RESTAURANT | GUGU MEZE

GUGU MEZE
Type
Τύπος Καταστήματος

Restaurant
Εστιατόριο

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Kolonaki / Athens
Αθήνα

Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Thanasis Gugusis
Θανάσης Γκουγκούσης
2012
2012
280 sq.m.
280 τ.μ.
Aris Rammos
Άρης Ράμμος

Gugu Meze is a post modern restaurant located in the center
of Athens in the area of Kolonaki. The name came out from
the first letters of the name of the owner (GuGusis) and the
first letters of the greek word Mezedopoleion, witch means
in greek “tradiotional tavern”.
The design was to create a funny trend restaurant with cooking
products (like tomatoes salt et) on the walls to give the impression of an old fashioned grocery.
Especially designed lights are placed on the ceiling, and white
wooden surfaced have covered the walls to give the impression
of a clean store and also to have a clear background for the
multicolored products.
Except of the ground floor, the main kitchen and the rest rooms
are located in the basement, and the same stair that leads to the
basement, is also being used to access the 1st floor. The walls
around of the stairs are covered with original old newspapers.
Over the newspaper covers, are placed old fashioned wooden
frames from old paintings.
The floor is separated in 2 areas. The main area of the floor is
made of wood and the rest of the floor have been covered with
3 colored ceramic tiles. The same tiles in a smaller size have
been placed also to the columns of the restaurant and also on
the top of the Bar.
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Το Γκουγκού Μεζέ είναι ένα μοντέρνο μεζεδοπωλείο στο κέντρο
της Αθήνας στην περιοχή του Κολωνακίου. Το όνομα προέκυψε
από τα αρχικά του ονόματος του ιδιοκτήτη (Γκουγκούσης) και
από τα αρχικά της λέξης μεζεδοπωλείο.
Το design του χώρου ήταν να δημιουργηθεί ένας μοντέρνος
νεανικός χώρος με έμφαση στην προβολή των υλικών που
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των φαγητών. Στους τοίχους
δημιουργήθηκαν ειδικές μεταλλικές ραφιέρες με σκοπό την τοποθέτηση των προιόντων για να δωθεί η εικόνα ενός μοντέρνου
παντοπωλείου.Εκτός από τον ισόγειο χώρο του καταστήματος,
στο υπόγειο βρίσκονται οι κουζίνες και οι τουαλέτες. Επίσης το
ΓκουΓκου μεζέ διαθέτει και όροφο στον οποίο αναπτύσσονται
τραπεζοκαθίσματα. Η επικοινωνία των ορόφων γίνεται με ένα
κεντρικό κλιμακοστάσιο στους τοίχους του οποίου έχουν τοποθετηθεί παλιές εφημερίδες, πάνω στις οποίες έχουν κρεμαστεί
ξύλινα κάδρα από παλιές κορνίζες.
Το δάπεδο του καταστήματος χωρίζεται σε 2 ζώνες. Στο κύριο δάπεδο του εστιατορίου έχει τοποθετηθεί ξύλινο δάπεδο,
ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του καταστήματος έχουν επιστρωθεί
κεραμικά πλακάκια τριών χρωμάτων. Τα ίδια πλακίδια έχουν
τοποθετηθεί και στους τοίχους σε μικρότερη διάσταση καθώς
και στο καπάκι του μπαρ.
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RESTAURANT | KOYKOYNARI

KOYKOYNARI
Restaurant
Εστιατόριο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Holargos / Athens
Χολαργός / Αθήνα

Client
Πελάτης

Vaggelis Kontodimos
Βαγγέλης Κοντοδήμος
2015
2015

Year
Έτος

220 sq.m.
220 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έχουν εμ πιστευ θεί πρ οσω πικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τ α σ χέ δ ι α π α ρ α δ ίδ ο ν τ α ι σ τ ο ν
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

Koukounari is a greek word for the cone of the Pine tree. Because of the Pine tree that is located in the front of the restaurant,
the owners decided to give the restaurant the falling cones that
they found in front of it.

Λόγω της ύπαρξης ενός μεγάλου πεύκου στην είσοδο του καταστήματος ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να ονομάσει Κουκουνάρι
το εστιατόριό του διότι έβρισκε μονίμως πεσμένα κουκουνάρια
στην είσοδο του.

The Koukounari is located in Holargos a northern area of Athens. It is placed in front of the Mesogeion Boulevard witch is
a high way street. The problem was that because of the high
speed of the cars, the costumers were passing by the existing
restaurant. So the issue was to create an impressive outdoor
fence wall trying to cover also the in front yard.

Το Κουκουνάρι είναι τοποθετημένο στην περιοχή του Χολαργού
στα βόρεια προάστεια της Αθήνας. Βρίσκεται στην άνοδο της
λεωφόρου Μεσογείων που είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας με ελάχιστα φανάρια. Εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας
που έχουν τα διερχόμενα αυτοκίνητα υπήρχε το πρόβλημα της
μη αναγνωρισιμότητας του εστιατορίο κατά το πέρασμά τους.

The idea was to create a wall fence similar to especially designed
metal library. The library is constructed from metal beams that
are used to reinforce the concrete in the construction sites. Emty
spaces are filled with wooden boxes and some lights made of
Plexiglas. Some of the wooden boxes are filed with plants. The
floor of the restaurant was painted in grey white squared tiles.

Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί μία μεταλλική περίφραξη με κύριο
σκοπό να εντίνει τη σηματοδότηση του καταστήματος εξωτερικά
και να δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα οπτική από το εσωτερικό , καθώς η θέα ήταν αποκλειστικά και μόνο η λεωφόρος. Η
περίφραξη πήρε τη μορφή μιας μεγάλης βιβλιοθήκης κατασκευασμένη από σίδερα που χρησιμοποιούνται για τον οπλισμό του
σκυροδέματος στις οικοδομές . Στα κενά που δημιουργήθηκαν
χρησιμοποιώντας έναν τετράγωνο κάναβο ,τοποθετήθηκαν ξύλινα κουτιά καθώς και κουτιά από φωτεινά plexiglass. Σε μερικά
από τα ξύλινα κουτιά τοποθετήθηκαν φυτά ενώ το δάπεδο του
καταστήματος βάφτηκε σε χρωματισμούς γκρι λευκό με τετράγωνους ρόμβους.

Παρακαλούμε για τις
επισημάνσεις σας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

1.10x0.75m

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
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ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
"ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ"

ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Β.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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RESTAURANT | RATATOUILLE

RATATOUILLE
Restaurant
Εστιατόριο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Kifisia / Athens
Κηφισιά / Αθήνα

S. Vlontakis / N. Manakis / A. Holidis
Σ. Βλοντάκης / Ν. Μανάκης / Α. Χολίδης
2015
2015
140 sq.m.
140 τ.μ.

Ratatouille is a traditional French Provencal stewed vegetable
dish originating in Nice. It is also a cartoon movie, with the story
based on this famous French dish, with the main characters
trying to cook this difficult dish that has memories from their
childhood.
Based on these information, Ratatouille is an open kitchen
Restaurant located in Kifisia Athens. The concept was to create
a thematic restaurant who would looked like a big house and
costumers feeling like they were invited as quests for dinner.
The design is a simply country style house with a small yard in
the front. The building is a small old house with a wooden roof
and an open kitchen. The preparation and the cooking is made
in front of the costumers. The decoration is very simple and
elegant with country style materials such as wood and ceramic
tiles. The wooden roof is visible and the chairs and the tables
are handmade. The walls in the kitchen side are covered with 3
colored ceramic tiled and the same are used in the floor around
the main preparation table.
In the front part of the restaurant is a small covered wooden
shelter with traditional stone floor. The yard is covered with
grass around the 4 big existing trees according to the country
style of the restaurant.
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Το Ratatouille είναι ένα παραδοσιακό γαλλικό πιάτο με βραστά
λαχανικό με καταβολές από τη Νίκαια. Επίσης είναι μια ταινία
κινουμένων σχεδίων βασισμένο στο διάσημο γαλλικό πιάτο,
με τους βασικούς πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες να προσπαθούν να μαγειρέψουν το ομώνυμο πιάτο εξαιτίας των παιδικών
αναμνήσεων που τους φέρνει στο μυαλό.
Βασισμένο σε αυτές τις δύο πληροφορίες, το Ratatouille είναι
ένα εστιατόριο με ανοιχτή κουζίνα που βρίσκεται στην Κηφισιά στην Αθήνα. Η κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα
εστιατόριο το οποίο θα έμοιαζε με ένα μεγάλο σπίτι -αγροικίαστο οποίο οι πελάτες θα νοιώθουν πως είναι καλεσμένοι
από τους ιδιοκτήτες για δείπνο.
Το design είναι είναι μια απλή αγροικία,country style, με μια
μικρή αυλή. Το υφιστάμενο κτίριο είναι ένα μικρό παλιό σπίτι
με ξύλινη κεραμιδοσκεπή. Η προετοιμία και το μαγείρεμα γίνεται μπροστά στους πελάτες. Η διακόσμηση του χώρου είναι πολύ απλή και σικάτη με country style υλικά όπως ξύλο
και κεραμικά πλακίδια. Η ξύλινη οροφή παρέμεινε εμφανής
και η επίπλωση του καταστήματος αποτελείται από χειροποίητες καρέκλες και τραπέζια. Οι τοίχοι της κουζίνας είναι
επενδυμένοι με τρίχρωμα πλακίδια τα οποία επαναλαμβάνονται και στο δάπεδο περιμετρικά του κεντρικού πάγκου- τραπεζιού προετοιμασίας της κουζίνας.Στην μπροστινή πλευρά του
καταστήματος κατασκευάστηκε μια ξύλινη πέργολα σύμφωνα
με την αισθητική των κατοικιών της εξοχής για προστασία
από ήλιο και βροχές. Η υπόλοιπη αυλή που υπήρχε στρώθηκε
με γκαζόν.
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RESTAURANT | ANCHOR

ANCHOR
Restaurant
Εστιατόριο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Saronida Athens
Σαρωνίδα Αττική

T. Kyriakidis / G. Galanis / N. Galanis
Θ. Κυριακίδης / Γ. Γαλάνης / Ν. Γαλάνης
2015
2015
1200 sq.m.
1200 τ.μ.

Next to the sea, on the road that leads to the ancient temple
of Sunio in Athens is a pool bar constructed in the early 70s.
This area, from the city of Athens is called Athens Riviera, because many citizens of Athens are making their vacations here.
In the beginning of the summer of 2015 the 3 friends decided to
invest in this old pool bar.
The concept was to create 4 different spaces in the same area.
A fish restaurant, a café bar, a pool bar and a private pool area.
Because of the big length of the façade of the complex a big and
impressive entrance is designed as a landmark of the Selfish
project. This giant entrance is made of steel and wooden parts
making a game of light and shadows. Through this entrance
the costumer can choose in witch of the 4 areas he wants to go.
Each zone has a different style. The restaurant is a Mediterranean style light fish restaurant, the café is a summer decoration
with similar wooden surfaces like the entrance.
In the pool the style is the classical American style of Summer
in California in the years of 70s.
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Δίπλα στη θάλασσα, στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στον αρχαίο
ναό στο Σούνιο, ένα pool bar το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές
του 70. Η περιοχή από την Αθήνα μέχρι το Σούνιο ονομάζεται
Αθηναική Ριβιέρα, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ανθρώπων
που κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή.
Στις αρχές του καλοκαιριού του 2015 οι 3 ιδιοκτήτες αποφάσισαν
να επενδύσουν στον παλιό χώρο του pool bar.
Το concept ήταν να δημιουργηθούν 4 διαφορερικοί χώροι στον
ίδιο χώρο. Ένα εστιατόριο με ψάρια, ένα café bar, ένα pool bar και
ένας πριβέ χώρος στην πισίνα. Λόγω της μεγάλης διάστασης της
πρόσοψης του χώρου σχεδιάστηκε μια ενιαία ξύλινη μετώπη με
μια μία εντυπωσιακή είσοδο πολύπλευρου σχήματος. Η γιγαντιαία
είσοδος αποτελείται μια μεταλλική κατασκευή με τοποθετημένα
ξύλα ειδικού σχεδιασμού στις πλευρές του δημιουργώντας ένα
παιχνίδι σκιάς και φωτισμού. Μέσω της εισόδου μπορεί ο πελάτης να επιλέξει σε ποιον από τους 4 χώρους θα πάει.
Ο κάθε χώρος έχει το δικό του στυλ. Το εστιατόριο είναι μεσογειακού στυλ με αναρτημένα κοφίνια από την οροφή, το café έχει
ύφος πιο ανάλαφρο καλοκαιρινό, με δομικά στοιχεία όμοια της
εισόδου, ενώ στους χώρους γύρω από την πισίνα κρατήθηκε του
καλιφορνέζικου καλοκαιριού της εποχής του 70.

105

RESTAURANT | ANCHOR
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RESTAURANT | ANCHOR
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PATISSERIE | DESPINA

DESPINA
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Patisserie
Ζαχαροπλαστείο
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Νέα Ερυθρέα / Αθήνα
Νέα Ερυθρέα / Αθήνα
L. Roulias
Λ. Ρούλιας
2016
2016
120 sq.m.
120 τ.μ.

“Despina” is a Greek firm of pastry shops located in Athens. The
firm was created in the early 80s by the owner Despina Roulia,
by opening the first pastry shop in the area of Northern Athens.
In the next years the firm got famous for their secret recipe of
their milles-feuilles dessert and developed more than 10 pastry
shops in the city of Athens.
The client’s wish was to renovate the first opened and historically
oldest pastry shop of the firm trying to refresh the interior and
give the essence of a modern-looking pastry shop in a traditional
and temporal atmosphere.
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Η εταιρία “Despina” είναι μια ελληνική εταιρία με καταστήματα
ζαχαροπλαστική στην Αθήνα. Η εταιρία δημιουργήθηκε στις αρχές
του 80 από την ιδιοκτήτρια Δέσποινα Ρούλια, ανοίγοντας το πρώτο
ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Βόρειας Αθήνας.
Τα επόμενα χρόνια η εταιρία έγινε διάσημη για την μυστική συνταγή του γλυκού μιλφέηγ και δημιούργησε περισσότερα από 10
καταστήματα σε όλη την Αθήνα.
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NIGHT CLUB | AMALTHEIA CATERING

AMALTHEIA
CATERING
Live Stage
Live Stage

Type
Τύπος Καταστήματος

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Architecture Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Koropi, Athens
Kορωπί, Αθήνα

Place
Τόπος

L. Mpelmpas & SIA EE
Λ. Μπέλμπας & ΣΙΑ ΕΕ

Client
Πελάτες

2020
2020

Year
Έτος

1200 sq.m.
1200 τ.μ.

6

2

1

4

Surface
Εμβαδόν

1

2.20

0.90

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΞΕΝΩΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

0.80

ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

2.20

2.20

ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

0,5

0.80

1

2.20
0.80
0.80

0.80

2.20

2.20

2.20

WC2,1

2,1

2.20

0.80

2.20

0.80

0.80

2.20

0,71

1,6

1,75

WC
1

0.80

0.80

0.80

3,393

2.20

2.20

2.00
2.20

6,5

6,5

0,9

2.20

2.20

0.80

2.20

0.80

0,95
0,5

0,75

0,5

1,75

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ

0,75

+4.00 =(148.00)

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι σ τ ε υ θ ε ί πρ ο σ ω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΩΝ

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

WC ΑΝΔΡΩΝ

0,5

2.20

0.90

0,75

7

1.60

ΣΑΛΟΝΙ

0.80

2.20

1,85

1,64

0.80

3,45

7

2.20

0.80

Ø1,5

2.20

This property is located in the area of Koropi in Athens. The
Property is located in a field with surface around 8.000sq.m .
The main property is to be used as catering fro weddings and
baptism.
The owner wanted a modern aesthetic for her family. The Main
Building has 2 floors. In the ground floor is the kitchen and the
restroom, with 2 rooms for office. In the 1st floor is the master
bedroom thart is supposed to be used for the couple that are get
getting married.
The building has 2 entrances. A central entrance in located in
the middle of the building on the ground floor between 2 water
pools, that reflect the building. The second entrance is through
a metal staircase that leads direct to the master bedroom in the
second floor.
The entire building has marble stones on the surface of the exterior wall. In the corridor that connects the 2 buildings wooden
beams has been placed. The same wooden surface has been
placed also under the roof ceiling that surrounds the building.

5

5
6

2
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4

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

+3.50 =(147.50)

3

AMALTHEIA

ΚΟΡΩΠΙ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ

dj

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

O χώρος δεξιώσεων βρίσκεται στον οικισμό Kορωπί στην Αθήνα.
Το κτίριο αποτελείται από 2 ορόφους και βρίσκεται σε οικόπεδο
8 στρεμμάτων.
Οι ιδιοκτήτες ζήτησαν να σχεδιαστεί ένας χώρος για να πραγματοποιούνται δεξιώσειε γάμων και για βαφτίσεις. Το κτίριο αποτελείται
από δύο ορόφους. Στο ισόγειο έχουν σχεδιαστεί η κουζίνα με το
χώρο υποδοχής με τα δύο δωμάτια που είναι ξενώνας και λογιστήριο, ενώ στον όροφο έχει τοποθετηθεί η κρεβατοκάμαρα που
θα χρησιμοποιηθεί για το νεόνυμφο ζευγάρι..
Το κτίριο έχει δύο ξεχωριστές εισόδους. Μία κεντρική είσοδος έχει
σχεδιαστεί στην βορινή πλευρά , περίπου στη μέση του κτιρίου,
ανάμεσα από δύο υδάτινα στοιχεία, τα οποία αντικατοπτρίζουν
τα κτίριο.
Μία δεύτερη είσοδος έχει τοποθετηθεί μέσω ενός μεγάλου κλιμακοστασίου που οδηγεί απευθείας στον 2ο όροφο. Η βορινή πλευρά
του κτιρίου που είναι εκτεθειμένη στον έντονο βόρειο άνεμο,
προστατεύεται από τις μεταλλικές περσίδες που εγκιβωτίζουν
το εξωτερικό κλιμακοστάσιο δημιουργώντας ένα οπτικό παιχνίδι
υλικών στις όψεις του κτιρίου.
Μια μεγάλη πισίνα- υδάτινο στοιχείο έχει κατασκευαστεί στη Νότια
Πλευρά του χώρου δεξιώσεων δημιουργώντας την αίσθηση της
θάλασσας.
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NIGHT CLUB | CLUB LUVIN

CLUB LUVIN’
Night Club
Night Club

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχο

Place
Τόπος

Thessaloniki / Greece
Θεσσαλονίκη / Ελλάδα

Client

Iraklis Remvi / Dimitris Koukourikis
Vasilis Markadas / Ilias Tzavellas
Ηρακλής Ρέμβη / Δημήτρης Κουκουρίκης
Βασίλης Μαρκάδας / Ηλίας Τζαβέλας

Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photo Credits :
Φωτογραφίες

2017
2017
600 sq.m.
600 τ.μ.
Aris Rammos www.arisrammos.com
Άρης Ράμμος www.arisrammos.com

Luvin’ is a Nightclub is located in the center of Thessaloniki.
It is placed in the second floor of an historical building of the
town, builded in the 1920. The main idea was to create a new
concept, a very elegant space with luxurious references from
the 1950. Actually the main concept was to remind a Lobby from
Pan-American Airlines of the 50s.
The main bar is located in the center of the club and the DJ booth
is designed to be seen from allover the place. The DJ booth is
designed with led stripes that are changing their color, creating
a very impressive show during the night.
The wall surfaces have been designed to look very stylish.
That’s why we used a geometrical pattern to create surfaces
with different colors that reminds patterns of the 50s and the
60s. In the back of the bar large sofas have been placed to create
private areas.
The ceiling of the nightclub is painted in Purple color with antiques lights. In the center of the nightclub a specially designed
combination of lights and discoballs is giving to the place the
elegance of the discotheques from the 60s

Το Luvin’ είναι ένα nightclub που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της πλατείας Χρηματιστηρίου κοντά στα
Λαδάδικα. Το Luvin βρίσκεται στο 2ο όροφο ενός διατηρητέου
κτιρίου χτισμένο γύρω στα 1920. Η αρχική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα club το οποίο θα μπορεί να συνδυάζει τη λειτουργεία
του από πολύ νωρίς σαν bar. Για αυτό το λόγο επιλέχθηκε να
σχεδιαστεί το κατάστημα με κομψές αναφορές στην αποχή του
50 και για την ακρίβεια προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε
την αίσθηση ενός λόμπυ αμερικάνικης αεροπορικής εταιρίας
εκείνης της εποχής.
Στο κέντρο του καταστήματος έχει τοποθετηθεί το bar , και
ακριβώς απέναντί του έχει σχεδιαστεί το booth του DJ. Η πλάτη
του Dj όπως και το booth αποτελούνται από γραμμές led που
αλλάζουν χρώματα κατά τη διάρκεια της βραδιάς σε συνδιασμό
με τα φωτορυθμικά του καταστήματος.
Στην πίσω πλευρά του μπαρ έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι καναπέδες – λόζες που δημιουργούν την αίσθηση prive καθιστικών.
Στους τοίχους σχεδιάστηκαν ξύλινες επιφάνειες σε γεωμετρικά
μοτίβα με ρόμβους σε 5 διαφορετικά χρώματα με επιφάνειες να
προεξέχουν από τον τοίχο με κρυφό φωτισμό στη πίσω πλευρά
τους.
Ένα μεγάλο φωτιστικό έχει τοποθετηθεί στην οροφή του Luvin με
γυάλινα φωτιστικά και ντισκομπάλες. Οι υπόλοιπες οροφές του
χώρου έχουν βαφτεί σε χρώμα magenta βιολετί, ενώ γύψινες
ροζέττες έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο των φωτιστικών αντικών.
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STAGE LIVE
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Night Club Live Stage
Night Club Live Stage

Type
Τύπος Καταστήματος

+ 0,70

±0.00

+0.20
+0.80
+0.80
0.70x0.50m

0.70x0.50m

0.70x0.50m

0.70x0.50m

0.70x0.50m

0.70x0.50m

2,04

1,51

+0.80

1,2
0.70x0.50m

0.70x0.50m

0.70x0.50m

0.70x0.50m

0.70x0.50m

0.70x0.50m

0.70x0.50m

+0.80

2,06

+1.55
0.70x0.50m
0.70x0.50m

+1.55

+1.00

Konstantinos Rigos
Κωνσταντίνος Ρήγος

1

Art Direction
Art Direction

0.70x0.50m

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

0.70x0.50m

Architecture Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη

+1.00

Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photo Credits
Φωτογραφίες

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ

Thessaloniki / Greece
Θεσσαλονίκη / Ελλάδα

WC
A.M.E.A

Place
Τόπος

Ilias Violidis
Ηλίας Βιολίδης
2017
2017
1200 sq.m.
1200 τ.μ.
Aris Rammos www.arisrammos.com
Άρης Ράμμος www.arisrammos.com

Stage LIve is a live Stage Night Club located in the area of the
Port of Thessaloniki in Northern Greece. Stage Live is designed
for live performances of popular Greek singers.
The main concept was to redesign the lobby and the main area
of the Stage Live, by transferring the main entrance from the
side into the front part of the building and by using the old Hotel
NightClub like a lobby for the Stage Live. A new tunnel is designed to connect the lobby and the main area of the live performances.
A new Set has been designed for the popular singer PAOLA,
with colored part of glasses with hidden changing color lights.
New lights for the ceiling has been designed and green velvet
curtains have been placed on the walls. A huge mirror has been
placed to cover some part of the bricks of the walls to give some
glamorous atmosphere in the area.
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To Stage Live είναι ένας χώρος ζωντανής μουσικής στον οποίο
εμφανίζονται διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. Βρίσκεται στην περιοχή του λιμανιού στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.
Η κεντρική ιδέα ήταν να τροποποιηθεί ο χώρος του καταστήματος
ώστε να διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη σεζόν. Για αυτό
το λόγο μεταφέρθηκε η είσοδος από την πλαϊνή στην μπροστινή
πλευρά του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο αυξήθηκε η χωρητικότητα
του καταστήματος σημαντικά. Σχεδιάστηκε ένας νέος χώρος Lobby
υποδοχής, στον οποίο δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικές είσοδο
για την κεντρική αίθουσα. Μέσω μιας επιβλητικής σκάλας γίνεται
πλέον η είσοδος των ορθίων, ενώ η πρόσβαση για τα τραπέζια
γίνεται πλέον μέσω μιας σκοτεινής στοάς τούνελ.
Στο εσωτερικό του καταστήματος τοποθετήθηκαν κουρτίνες στους
τοίχους , ενώ ένα μεγάλο μέρος των τούβλων που βρίσκονται
στους τοίχους καλύφθηκε με φωτιζόμενο καθρέφτη.
Η σκηνή επανασχεδιάστηκε για τους δύο καλλιτέχνες ( Πάολα και
Στέλιος Ρόκκος) καθώς και το σκηνικό της πίστας. Δημιουργήθηκε
μια νέα εντυπωσιακή πλάτη με χρωματιστά τμήματα από γυαλιά,
σε γεωμετρικό κάναββ ο με αναφορές σε σχέδια του Modrian.
Τα τζάμια αυτά εκτός από τα διαφορετικά τους χρώματα έχουν
κρυφό φωτισμό rgb στην πίσω πλευρά τους ώστε να μπορούν να
αλλάζουν χρώματα.
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CLUB VOGUE
Night Club
Night Club

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Supervisor Architect
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Επίβλεψη
Interior Design
Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Z. Papamichos / D. Tsitsos / K. Kontos
Ζ. Παπαμίχος / Δ. Τσίτσος / Κ. Κοντός

Place
Τόπος

Thessaloniki / Greece
Θεσσαλονίκη

Client

T. Betas / D. Petridis / D. Kokorikis / D. Katsikas /
T. Alexopoulos / P. Lebetlis
Τ. Μπέτας / Δ. Πετρίδης / Π. Λεμπετλής /
Δ.Κοκουρίκης / Δ.Κατσικάς / Αφοί Αλεξόπουλοι

Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Photos
Φωτογραφίες
Lighting Design
Φωτογραφίες

2009
2009
120 sq.m.
120 τ.μ.
Minos Alhanatis
Μίνος Αλχανάτης
Giannis Pomakis / customlightnow
Γιάννης Πομάκης / customlightnow

Next to the port of Thessaloniki, Club Vogue is one of
the biggest nightclubs ever been constructed in Greece.
With a total surface of 1.500sq.m and a capacity of 2.000
people Club Vogue is a club that changed the definition
of the word nightclubbing.
The concept was to create a live stage night club. The main idea
was to enter through an entrance that outside looks like containers packed toeach other. Entering the main entrance there
is lobby and next to the lobby 2 giant stairs with an escalators In
the middle is taking you to the second lobby in front of a huge
clock. Entering the club, actually you are in the second floor and
you can see the entire club from top, and also watch the live
performance. Under the entrance stair cases and the escalator
are placed the kitchen and the restrooms.
3 bars are located in the club. The main bar is placed in the
center of the club. On the stage except of the performing live
band there are also 2 DJ booths for quest DJ.Big lights like huge
disco balls are hanged from the ceiling witch is covered with
wooden beams for acoustic reasons.

Δίπλα στη λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το Club ue είναι ένα από
τα μεγαλύτερα night club που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα.
Η συνολική του επιφάνεια του καταστήματος ξεπερνά τα 1500τ.μ.
και η χωρητικότητά του ξεπερνά τις 2000 άτομα.
Το concept ήταν να δημιουργηθεί ένα club με σκηνή στην οποία
θα υπήρχε και ζωντανή ορχήστρα η οποία θα εναλλάσεται με 2
djs και γι αυτό το λόγο υπάρχουν στη σκηνή 2 DJ booth.
Εξωτερικά κατασκευάστηκε μια επιβλητική είσοδος με στοιβαγμένα κοντέινερ, μέσω του ενός μπαίνει κανείς στο ισόγειο
lobby του club. Μπαίνοντας υπάρχουν 2 επιβλητικές σκάλες και
ανάμεσά τους μια κυλιόμενη σκάλα που οδηγεί στον 1ο όροφο
του club και για την ακρίβεια στο 2ο lobby. Από εκεί αφού μπεί
κανείς στο club βλέπει τον χώρο από ψηλά και ουστιαστικά
προσανατολίζεται σε ποιο σημείο θέλει να πάει.
Στο ClubVogue υπάρχουν 3 μπαρ. Το κεντρικό μπαρ που είναι
και το μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα 3 βρίσκεται στο κέντρο του
καταστήματος. Ένας τεράστιος φωτεινός περιστρεφόμενος κύβος
βρίσκεται στην οροφή του καταστήματος που αποτελείται απο
ξύλινα πηχάκια για την καλύτερη ακουστική του χώρου.

A giant cube in hanged from the roof for theme projection.
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ALILA VILLA
Night Club
Night Club

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Construction
Zisis Papamichos Architects and Partners
Κατασκευή
Ζήσης Παπαμίχος Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Preveza / Greece
Πρέβεζα
S. Bakagiannis / S. Tsolkas / G. Kotilidas
Σ. Μπακαγιάννης / Σ. Τσόλκας / Γ. Κοτιλίδας
2011
2011
600 sq.m.
600 τ.μ.
Aris Rammos
Άρης Ράμμος

Alila Villa is an open air Night Club located in the city of Preveza in West Greece. It is located outside of the city exactly
next to the sea and the building of Alilla is building design
by Aris Constantinidis, one of the most famous architects
in Greece who designed buildings around the 70s. The concept
was to create a afternoon cocktail café bar and also an after
hour nightclub.
The design of the Alila Villa NightClub is a colonial style open
air space. On the floor ceramic tiles in black and white colors
are placed in cracked and placed in different geometric style.
A centered area with lounge sofas is placed around of a round
centered fireplace. 2 main bars have been constructed from
metal in this nightclub. Because of not existing walls around the
club, to increase the noise protection and for acoustic reason
metal panels with a parametric design are placed around the
Nightclub.
The Entrance is made of a metal construction and wooden
pieces of Iroko wood.

Το Alila Villa είναι ένα βραδινό κατάστημα που βρίσκεται στην
Πρέβεζα. Στεγάζεται σε ένα κτίριο το οποίο ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο και έχει σχεδιαστεί για τον ΕΟΤ από τον διάσημο
Έλληνα αρχιτέκτονα Αρη Κωσταντινίδη. To concept ήταν να
δημιουργηθεί ένα απογευματινό café κοκτέηλ μπαρ το οποίο
θα μεταμορφώνεται στη συνέχεια σε βραδινό nightclub.
Το στυλ του Alila Villa είναι αποικιακό. Στο δάπεδο του καταστήματος έχουν τοποθετηθεί ασπόμαυρα κεραμικά πλακάκι τα
οποία αφού αρχικά έσπασαν σε διαφορετικά μεγέθη τοποθετήθηκαν στο δάπεδο δημιουργώντας μια σύνθεση. Στο κέντρο
του καταστήματος δημιουργήθηκε μια υπερυψωμένη ζώνη με
μεγάλους και αναπαυτικούς καναπέδες, τύπου lounge, οι οποίοι
τοποθετήθηκαν γύρω από ένα στρογγυλό τζάκι.
Λόγω της απουσίας περιμετρικών τοίχων για λόγους ντεκόρ
αλλά και για λόγους ηχομόνωσης του χώρου, κατασκευάστηκαν
μεταλλικά πάνελ με μοτίβα παραμετρικά τα οποίο τοποθετήθηκαν
στα όρια του Alila Villa για να μην ενοχλεί η μουσική την πόλη
της Πρέβεζας.
Η είσοδος του αποτελείται από μια μεταλλική κατασκευή η οποία
δημιουργεί την αίσθηση του τούνελ.
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DADA CLUB
Night Club
Night Club

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες
Lighting Design
Φωτογραφίες

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Kozani / Greece
Κοζάνη
Leonidas Kentepozidis
Λεωνίδας Κεντεποζίδης
2010
2010
800 sq.m.
800 τ.μ.
Aris Rammos
Άρης Ράμμος

Giannis Pomakis / customlightnow
Γιάννης Πομάκης / customlightnow

Dada Club is located in the city of Kozani in Northern Greece.
It was the oldest and the biggest cinema in the city with a
capacity of 600 seats. In the year of 2010 a new owner decided
to transform the cinema into a stylish and elegant nightclub.
Entering in the club, someone has to cross a golden tunnel.
In the end of the entrance tunnel the old projection machine
of the cinema is placed, under a ceiling foul of lamps,
and it is showing the way to enter into the nightclub.
Entering the nightclub the design is a luxurious style, similar to
the Las Vegas nightlife, with black surfaces and golden details.
Geometric metal shapes painted in gold are placed allover the
club. 2 bars are placed in the side of the club and one is placed
in the center.
The Dj is placed in the top of the Nightclub between a golden
surface that looks like a giant library.
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Το Dada Club βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης.Πρόκειται
για έναν παλιό κινηματογράφο ο οποίο ήταν από ο παλιό
και ο μεγάλος στην πόλη της Κοζάνης με χωρητικότητα 600
καθήμενων. Το 2010 ο νέος ιδιοκτήτης αποφάσισε να μετατρέξει τον παλιό και παρατημένο κινηματογράφο σε nightclub.
Η είσοδος του club μεταφέρθηκε από την αρχική θέση της εισόδου του κινηματογράφου. Η είσοδος έγινε πολύ μικρότερη
από την αρχική για να δημιουργηθεί ένα μυστιριακό σενάριο.
Μετά την είσοδο ακολουθεί ένας μακρύς διάδρομος με χρυσούς ανάγλυφους τοίχους οι οποίοι σε οδηγούν στο lobby του
club. Στο κέντρο του lobby τοποθετήθηκε η μηχανή προβολής
του κινηματογράφου (προτζέκτορας) ο οποίο δείχνει την κατεύθυνση για την είσοδο στο κύριο χώρο του club. Στην οροφή
του lobby τοποθετήτηκαν χιλιάδες λάμπες δημιουργώντας
ένα εντυπωσιακό σκηνικό.
Μπαίνοντας στην κεντρική αίθουσα του club, στο βάθος τοποθετήθηκε ο DJ ανάμεσα από μία τεράστια βιβλιοθήκη με χρυσά
μεταλλικά συρτάρια, κάποια από τα οποία είναι μισάνοιχτα και
φωτείζουν τον υπόλοιπο τοίχο. Το υπόλοιπο club έχει μια εικόνα
χλιδής ενός καζίνο στο Λας Βέγκας κυρίως με μαύρες επιφάνειες
στους τοίχους και μεταλλικές χρυσές κατασκευές σε τετράγωνα
σχήματα και καμπυλωμένες γωνίες θυμίζοντας τα μοτίβα του 70.
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VERTU LIVE CLUB
Night Club
Night Club

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Elliniko / Athens
Ελληνικό / Αθήνα

Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

V.Kontopoulos / A.Tsichlakis
Β.Κοντόπουλος / Α. Τσιχλάκης
2016
2016
1200 sq.m.
1200 τ.μ.

Vertu Live NightClub is located in the area of Elliniko in South
Athens. It is placed in the 2nd floor of the same building with one
of the most famous live stage of Athens called “Posidonio”. The
main idea was to create a new concept combining two different
types of entertainment. The first is Live stage with live band
and greek Artists, and the Second is nightclub with a main D.J.
booth located in the center of the same stage that the singers
will make their performances.
That’s why a very big stage is designed in the center of the
nightclub. The design of the nightclub is a bit surreal artistic.
On the back of the main stage the wall looks like it has been
exploded and the pieces are paused some second before they
fall apart. The rest of the club is designed mostly in a futuristic
modern style with elegant and shiny materials.
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Το Vertu Live Club βρίσκεται στην περιοχή του Ελληνικού στην
Αθήνα κοντά στη Γλυφάδα. Βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου που στεγάζεται ένα από τα πιο διάσημα κέντρα διασκέδασης της Αθήνας «Posidonio». Η κεντρική ιδεά ήταν σχεδιαστεί ένα κατάστημα στο οποίο θα συνυπάρχουν δύο ειδών
καταστήματα. Το πρώτο θα είναι ένα κέντρο διασκέδασης με
ζωντανή μουσική στο οποίο θα τραγουδούν διάσημοι έλληνες
καλλιτέχνες και το δεύτερο θα είναι ένα NightClub με κεντρικό
booth D.J.
Για αυτό το λόγο σχεδιάστηκε μια μεγάλη σκηνή τριγωνικού
σχήματος στο κέντρο του καταστήματος. Το design του χώρου
είναι σουρεαλιστικό. Στην πλάτη της σκηνής ο τοίχος μοιάζει
σα να έχει ανατιναχτεί και τα κομμάτια του τοίχου έχουν παγώσει
μερικά δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη. Το υπόλοιπο κατάστημα
έχει σχεδιαστεί επηρεασμένο από φουτουριστικά στοιχεία με
γυαλιστερά και πολύ εκλεπτισμένα υλικά.
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HOTEL | ALMYRA BEACH HOTEL

ALMYRA HOTEL
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Εμβαδόν

Hotel
Ξενοδοχείο
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Ammolofoi Kavala
Αμμόλοφοι Καβάλα
Kostas Mastoras
Κωνσταντίνος Μάστορας
2020
2020
2400 sq.m.
2400 τ.μ.

This hotel is located in front of the sea , in the area Ammolofoi
near to the city of Kavala. The Construction has began in 2018
and the hotel is about to begin in the summer of 2021. The total
surface of the building is around of 2.400sq.m.
The concept was to create a new age hotel with boho chic references only for adults. The hotel has around 60 rooms, each on
is designed like a junior suite , with private pool. The interior of
the room is a boho chic atmosphere with a summer essence
combining exotic styles from places like Mexico or Africa.
The façade of the building has redesigned according the interior
style.
The hotel has 2 swimming pools, a spa in the ground floor, and
2 restaurants with an open air bar.
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Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Αμμόλοφοι μερικά χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Καβάλας, μπροστά στη Θάλασσα.
Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε το 2019 και το ξενοδοχείο πρόκειται να ξεκινήσει να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2021.
Το βασικό concept ήταν να σχεδιαστούν τα δωμάτια ώστε να
μοιάζουν με σουίτες, με ατομική πισίνα.
Η αισθητική που επιλέχθηκε ήταν boho chic με ορισμένα έθνικ
elegant στοιχεία τα οποία προσδίδουν χαρακτήρα glamour .
Εξωτερικά υπάρχουν 2 πισίνες infinity με θέα το ηλιοβασίλεμα,
καθώς και 2 εστιατόρια μαζί με ένα open air bar. Στο υπόγειο του
ξενοδοχείου υπάρχουν ένας συνεδριακός χώρος , χωρητικότητας
250 ατόμων καθώς και ένα πολυτελές σπα.

135

HOTEL | ALMYRA BEACH SUITES

ALMYRA BEACH
SUITES
Hotel
Ξενοδοχείο

Type
Τύπος Καταστήματος

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Architecture Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Ammolofoi Kavala
Αμμόλοφοι Καβάλα

Place
Τόπος

Kostas Mastoras
Κωνσταντίνος Μάστορας

Client
Πελάτες

2020
2020

Year
Έτος

2400 sq.m.
2400 τ.μ.

Surface
Εμβαδόν

This hotel is located in front of the sea , in the area Ammolofoi
near to the city of Kavala. The Construction has began in 2018
and the hotel is about to begin in the summer of 2021. The total
surface of the building is around of 2.400sq.m.
The concept was to create a new age hotel with boho chic references only for adults. The hotel has around 60 rooms, each on
is designed like a junior suite , with private pool. The interior of
the room is a boho chic atmosphere with a summer essence
combining exotic styles from places like Mexico or Africa.
The façade of the building has redesigned according the interior
style.
The hotel has 2 swimming pools, a spa in the ground floor, and
2 restaurants with an open air bar.
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ΖΗΣΗΣ

ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Αμμόλοφοι μερικά χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Καβάλας, μπροστά στη Θάλασσα.
Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε το 2019 και το ξενοδοχείο πρόκειται να ξεκινήσει να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2021.
Το βασικό concept ήταν να σχεδιαστούν τα δωμάτια ώστε να
μοιάζουν με σουίτες, με ατομική πισίνα.
Η αισθητική που επιλέχθηκε ήταν boho chic με ορισμένα έθνικ
elegant στοιχεία τα οποία προσδίδουν χαρακτήρα glamour .
Εξωτερικά υπάρχουν 2 πισίνες infinity με θέα το ηλιοβασίλεμα,
καθώς και 2 εστιατόρια μαζί με ένα open air bar. Στο υπόγειο του
ξενοδοχείου υπάρχουν ένας συνεδριακός χώρος , χωρητικότητας
250 ατόμων καθώς και ένα πολυτελές σπα.
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I.KTEO. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
Μάστορας Κωνσταντίνος

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3229
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136

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 15 . ΑΘΗΝΑ . Τ.Κ.10672
info@zitateam.gr . www.zitateam.gr

1:25

B2.1

IOYNIOΣ 2019

137

HOTEL | MONTANEMA

MONTANEMA
Type
Τύπος Καταστήματος

Hotel
Ξενοδοχείο / Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Plastira Lake / Karditsa / Greece
Λίμνη Πλαστήρα / Μουζάκι Καρδίτσας

Place
Τόπος
Client
Πελάτες

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Dimitrios Panagopoulos / Christos Athanasiadis
Δημήτρης Παναγόπουλος / Χρήστος Αθανασιάδης

Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

2014
2014
3200 sq.m.
3200 τ.μ.
Ares Kalogeropoulos
Άρης Καλογερόπουλος

Montanema is a Handmade village hotel located in the area of
the Plastira Lake near to the city of Karditsa in the central Greece.
The main concept was to design separated 16 two floor houses
for rent. These houses are placed in a sloping hillside inside of
a thick forest. The word Montanema comes from the two words
Montagna witch means mountain in italian and anema witch
means soul,so the Montanema actually is meaning “the soul of
the mountain”.The hotel is about 16 individual stone made houses
placed around 2 central bigger buildings.
These 2 central buildigs have each one an individual use. The
first one located in the higher side of the hotel, near to the
entrance of the hotel, in front of an outdoor swimming pool
contains the Lobby, the Restaurant witch is actually and the
breakfast area and the café of the hotel. In the basement of the
first central building the spa area and the gym are designed. The
second central building contains 6 suites and a conference room.
The 16 individual buildings are placed around these two central
buildings according the landscape. 10 of the 16 buildings are
two level houses to let with individual entrance. 4 of them are
one floor houses and 2 of the houses are a two floor with an
internal staircase.
The project was to design a Provence style to the interior of the
houses, each one with a different style. All the furniture and the
lights are made of handmade materials.

Το Montanema είναι ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην
Λίμνη Πλαστήρα στο χωριό Κερασιά του Νομού Καρδίτσας. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο χτισμένο σε μία πλαγιά μέσα στο δάσος.
Η λέξη Montanema έχει προκύψει από 2 λέξεις, η πρώτη είναι
το Montagne που σημαίνει βουνό και ανέμα που σημαίνει ψυχή.
Επομένως η ακριβής ετυμολογία της λέξης Montanema είναι “H
ψυχή του Βουνού”.
Το ξενοδοχείο αποτελείται από 16 ανεξάρτητα πετρόχτιστα κτίρια,
τα περισσότερα διόροφα, τα οποία τοποθετούνται γύρω από δύο
μεγάλα κεντρικά κτίρια. Το πρώτο κεντρικό κτίριο, το οποίο βρίσκεται
και στο ψηλότερο μέρος της πλαγιάς και πιο κοντά στην κεντρική
είσοδο του ξενοδοχείου,περιλαμβάνει στο ισόγειο τη reception μαζί
με το λόμπυ, το κεντρικό εστιατόριο το οποίο χρησιμοποιείται σαν
χώρος πρωινού καθώς και το café bar του ξενοδοχείου. Στο υπόγειο
του κτιρίου βρίσκονται το spa με την εσωτερική πισίνα καθώς
και το γυμναστήριο.
Το δεύτερο κεντρικό κτίριο το οποίο βρίσκεται σε χαμηλότερη
στάθμη της πλαγιάς περιλαμβάνει 6 σουίτες και ένα συνεδριακό
κέντρο. Τα 16 ανεξάρτητα πετρόχτιστα σπίτια βρίσκονται τοποθετημένα περιμετρικά των 2 κεντρικών κτιρίων βασισμένα στο φυσικό
τοπίο στα υφιστάμενα πλατώματα. Τα 10 είναι διόροφα κτίρια με
ανεξάρτητη είσοδο που εχουν ένα ή περισσότερα δωμάτια στο
εσωτερικό τους. Τα 4 είναι μονόροφα κτίρια ενώ τα υπόλοιπα 2 είναι
διόροφα με εσωτερική σκάλα.
Το concept ήταν να σχεδιαστούν εσωτερικά σε στυλ Provencal
δηλαδή σαν αγροικίες, το κάθε δωμάτιο να είναι διαφορετικό όπως
και το κάθε w.c. Τα περισσότερα έπιπλα και φωτιστικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι χειροποίητα.
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HOTEL | Φ HOTEL

Φ HOTEL
Type
Τύπος Καταστήματος

Hotel
Ξενοδοχείο / Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Florina / Greece
Φλώρινα
Privet
Ιδιώτης
2017
2017
450 sq.m.
450 τ.μ.

The city of Florina is located in the region of northwestern Macedonia in northern Greece. The entire center of the city is declared
as “historical monument”, because of the historical remaining
buildings and the general architecture of the city , that is declared
to “be protected” from the “Antiquities Authorities”. Many neoclassic houses are still remaining in the shore of the Sakoulevas river
and “protected’ as architecture monuments of the city.
Next to these neoclassic houses is located the plot of a private
client ,in front of the shore of the river that crosses the city. The plot
was an area of 350m2 and the project was to design a new 3-floor
boutique hotel building, according to the architecture references of
the historical protected Neoclassic houses. The main building is
placed 4 meters away of the pedestrian street ,leaving an empty
space of a small yard, in front of the building.
Following the clients wish, the Φ-Hotel is oriented to have views
overlooking to the river. The main concept was to create a building
with an All-day Restaurant in the ground floor, and a 9 room hotel
in the upper floors. In the basement are placed a small “Spa and
Wellness area” and a “Conference room” are designed.
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Η πόλη της Φλώρινας βρίσκεται στην περιοχή της Βορειοδυτικής
Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα. Το κέντρο της πόλης είναι κηρυγμένο ως ιστορικό μνημείο , λόγω των νεοκλασικών κτιρίων που
σώζονται κυρίως εκατέρωθεν των όχθεων του ποταμού Σακουλέβα
που διασχίζει την πόλη, αλλά και λόγω του συνόλου των παραδοσιακών κτιρίων που αποτελούν μέρος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης. Τα νέα κτήρια που σχεδιάζονται και
αναγείρονται ελέγχονται και εγκρίνονται από την Εφορία Νεοτέρων
Μνημείων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.
Το οικόπεδο του κτιρίου βρίσκεται ανάμεσα από νεοκλασικών κτιρίων που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Σακουλέβα και είναι
εμβαδού 360m2. Το νέο 3όροφο κτίριο ακολουθεί την αρχιτεκτονική
της περιοχής σε αρκετά μορφολογικά στοιχεία του (στέγη, κιγκλιδώματα, υλικά όψεων), αφήνοντας απόσταση από τα μπροστινά όρια του
οικοπέδου για τη δημιουργία μιας αυλής μπροστά στο πεζοδρόμιο .
Ακολουθώντας την επιθυμία του ιδιοκτήτη , το Φ-Hotel είναι στραμμένο κυρίως προς τον ποταμό που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο και όλα τα δωμάτια έχουν θέα προς αυτόν. Στο ισόγειο
τοποθετείται η reception του ξενοδοχείου καθώς και το Εστιατόριο το
οποίο θα λειτουργεί και τις υπόλοιπες ώρες σαν κατάστημα ανοιχτό
για το κοινό της πόλης. Στους υπόλοιπους 2 ορόφους βρίσκονται
τα 9 δωμάτια του ξενοδοχείο , 3 εκ των οποίων είναι σουίτες με
εσωτερικό 2ο όροφο (πατάρι), ενώ στο υπόγειο έχουν σχεδιαστεί
ένα Spa, Γυμναστήριο καθώς και μια μικρή συνεδριακή αίθουσα.
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BEACH BAR | PROPELA

PROPELA
Beach Bar – Restaurant
Beach Bar - Εστιατόριο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Epanomi Thessaloniki
Επανωμή Θεσσαλονίκη

Place
Τόπος

G.Nikolakakis - Simos Kokozis
Γ.Νικολακάκης - Κοκόζης

Client
Πελάτες

2018
2018

Year
Έτος

450 sq.m.
450 τ.μ.

Surface
Εμβαδόν

ΕΙΣΟΔΟΣ

Propela is a beach restaurant bar located in the area of Epanomi
around 40km away from the city of Thessaloniki. The main design was about to create a boho chic restaurant beach bar, similar to Ibiza style with friendly to the environment materials.
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A new bar is placed in the center of the store and the rest of the
facilities , such as restrooms and kitchen are placed in the back
of the restaurant. Coffins have been placed as lights in the ceiling of the restaurant. An old shipwreck has been reconstructed
and used as an big sofa for the restaurant .

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έχ ου ν εμ πι στ ευθεί πρ οσω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τ α σ χ έδ ι α π α ρ α δ ί δ ο ν τ α ι σ τ ον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

NAVAGIO

ΠΟΤΑΜΟΣ
ΕΠΑΝΩΜΗ

Ένα κεντρικό περίοπτο bar σχεδιάστηκε στο κέντρο του καταστήματος ενώ οι υπόλοιπες βασικές χρήσεις , όπως οι τουαλέτες και οι
κουζίνες τοποθετήθηκαν στην πίσω πλευρά του καταστήματος. Ενα
ναυάγιο από μια παλιά τράτα έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ένας μεγάλου καθιστικού στη μία πλευρά του καταστήματος,
ενώ αρκετά τραπέζια έχουν τοποθετηθεί μέσα στην άμμο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 26/12/2017

Το Propela είναι ένα beach bar το οποίο βρίσκεται στην παραλία
της Επανωμής σε πολύ κοντινή απόσταση από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το βασικό design ήταν να δημιουργηθεί ένα boho σικ
beach bar με φιλικά υλικά προς το περιβάλλον με επιρροές από
την αισθητική της Ίμπιζα .
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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BEACH BAR | SANTANNA

SANTANNA
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Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι σ τ ε υ θ ε ί πρ ο σ ω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
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πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .
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Mykonos
Μύκονος

H=0.080

Place
Τόπος
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16

Surface
Εμβαδόν

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΘΕΣΗ

2019
2019

SANTANNA

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Year
Έτος

D.Christoforidis – C.Athanasiadis
Δ.Χριστοφορίδης – Χ.Αθανασιάδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Client
Πελάτες

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.200 sq.m.
5.200 τ.μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
KATΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Santanna is a beach club resort, located in the beach of Paragka in the island of Mykonos . The first design of Santanna took
place in the year 2017. After 2 years , in 2019 , the owners asked
from us to redesign the entire beach club. The main idea was
to create a new aesthetic atmosphere , similar to the exotic and
erotic Marrakesh .

Το Santanna είναι ένα beach club resort , που βρίσκεται στην
παραλία της Παράγκας στη Μύκονο. Η αρχική μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2017, ενώ το 2019 ζητήθηκε να επανασχεδιαστεί ο
εξωτερικός χώρος του καταστήματος , περιμετρικά των υφιστάμενων πισινών, ενοποιώντας τους μεγάλους χώρους , δίνοντας
ταυτόχρονα ένα ενιαίο ύφος.

A new island has been designed over the existing pool, to connect the private island that was isolated from the rest beach
club, with the beachfront bar and the restaurant. A new metal
structure has been designed over this new island, for protection
from the sun. The metal structure has been filled with wooden
beams in a fishbone form.

Ένα μεγάλο κεντρικό στέγαστρο σχεδιάστηκε στο κέντρο, με σκοπό
να στεγάσει και να σκιάσει το main stage που θα φιλοξενεί συναυλίες και quest dj’s. Το νέο μεταλλικό στέγαστρο τοποθετήθηκε
επάνω σε ένα νησί πάνω από την πισίνα, ενώνοντας το απομονωμένο από το υπόλοιπο κατάστημα , κεντρικό νησί (private area) ,δημιουργώντας επαφή με το bar της παραλίας και με το εστιατόριο.

The metal structure has been designed to stand only in 4 supporting points, and through 4 huge arcs that connet in a circle in
the top of the structure, it leaves enough space underneath of it,
for the main stage for quest dj’s and concerts.

Το κεντρικό στέγαστρο αποτελείται από 4 μεγάλα τόξα τα οποία
ενώνονται στην κορυφή της κατασκευής , αφήνοντας με μεγάλα
ανοίγματα, ελεύθερο τον χώρο από κάτω. Η κατασκευή συμπληρώνεται με ξύλινα πηχάκια σε διάταξη ψαροκόκκαλου για τη
σκίαση του χώρου.

A privat area has been placed around this new island , so it can
be protected from the rest of the crowd that would watch the
event outside of this private area.

Περιμετρικά του κεντρικού στεγάστρου , δημιουργούνται 2 ζώνες
με πριβέ καθιστικά, τα οποία αποτελούν φυσικό όριο μεταξύ των
ορθίων και της σκηνής, για καλύτερο έλεγχο της πρόσβασης σε
αυτό.
Ο υπόλοιπος χώρος εναρμονίζεται σε μια αισθητική Marakesh
με ζεστά χρώματα και υλικά, σε συνδιασμό με πολλά πιθάρια και
αρκετή βλάστηση , για να δωθεί στο χώρο μια αίσθηση δροσιάς
και εξωτικού ερωτισμού.
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BEACH BAR | CAROUSEL

CAROUSEL
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Beach Bar
Beach Bar
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Epanomi / Thessaloniki
Επανωμή / Θεσσαλονίκη
G.Nikolakakis
Γ.Νικολακάκης
2016
2016
450 sq.m.
450 τ.μ.

Carousel is a beach bar located in the area of Epanomi around
40km away from the city of Thessaloniki. The main design
was about to create a boho chic beach bar, with friendly to the
environment materials. A new bar is placed in the center of the
store and the rest of the facilities, such as restrooms and kitchen
are placed next to the entrance.The main entrance has been designed and constructed with white wooden beams so it could reduce the high wind that blows in the area. So we created a funny
play of hiding and showing the background. The most of the material are being used on this project were recycled materials like
wooden wire carousel that are being used for tables. The name
of the beach bar came from the feeling that we wanted to give
to the costumers that they are in childhood playground.
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Το Carousel είναι ένα beach bar το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Επανωμής σε πολύ κοντινή απόσταση από την πόλη
της Θεσσαλονίκης. Το βασικό design ήταν να δημιουργηθεί
ένα boho σικ beach bar με φιλικά υλικά προς το περιβάλλον.
Ενα κεντρικό περίοπτο bar σχεδιάστηκε στο κέντρο του καταστήματος ενώ οι υπόλοιπες βασικές χρήσεις, όπως οι τουαλέτες και οι κουζίνες τοποθετήθηκαν εκατέρωθεν της εισόδου σε συμμετρικού όγκους. Ο προθάλαμο κατασκευάστηκε
για να περιορίζει τον έντονο αέρα που φυσάει στην περιοχή,
δημιουργώντας ένα παιχνίδι με οριζόντιες ξύλινες τάβλες που
ορίζουν τον χώρο αλλά δεν κρύβουν αυτό που βρίσκεται από
πίσω του. Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
κυρίως από ανακυκλώσιμα υλικά όπως για παράδειγμα τα
καρούλια από τα καλώδια χρησιμοποιήθηκαν για τραπέζια.
Το όνομα του καταστήματος προήλθε από την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας χώρος που να δίνει την αίσθηση ενός παιδικού
παιχνιδότοπου όπως είναι το carousel.
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SET DESIGN | KENTRO ATHINON

KENTRO ATHINON
Set Design
Σκηνογραφία

Type
Τύπος Καταστήματος

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Set Design Scenography
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Σκηνογραφία

Konstantinos Rigos
Kωνσταντίνος Ρήγος

Director
Σκηνοθεσία

Athens Greece
Αθήνα

Place
Τόπος

Giannis Tsakoumakos
Γιάννης Τσακουμάκος

Client
Πελάτες

2019
2019

Year
Έτος

2000 sq.m.
2000 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

Νίκος Οικονομόπουλος
Nikos Oikonomopoulos

Τραγουδιστής:
Singer/Performer:

Προς Ισόγειο

Καμαρίνι Ε=72.00m²

Ε=38.00m²

The client asked to redesign the entire place, and trying to give
an essence of an auditorium .

+5.12

Προς Β' όροφο

1

4

Προς Ισόγειο

A new ceiling has been designed, and new wooden surfaces
have been placed all around the walls.

Προς Ισόγειο

Lift

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι στ ε υθ ε ί πρ ο σω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

13,86

12,26

2

2

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 11/05/2019

12,2

12,79

9

12,15

0,64

0,65

0,52
0,41

4

11,92

5
0,4
8

2,64

0,3

5

0,62

0,6

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΗ

0,8

1,38

2,5

1,72

0,4

1,38

1,12

0,91
7
0,37

2,14

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

0,51

0,63

1,0

1,87

2,17

0,94

0,6

4

0,97

0,7

1,1

0,69

3

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

0,69

1,18

ΕΡΓΟ

0,64
6,02

5,41

2,23

1,32

2,07

3,26

3

0,4
1,44

13,27
7

0,4

3,07

Kentro Athinon is live stage hall, where famous greek singers
sing and make their live performance. In the season 2019-2020
the greek singer Nikos Oikonomopoulos was about to sing in
this stage.

According to the directions of the director Konstantinos Rigos,
and the direction of the singer, we designed a new set according
the shapes and the forms of the new design. The forms of the
ceiling are moving to the stage and following the shapes they
develop to forms, surrounding the singer , and creating space
for the live orchestra.

2

0,7

1,0

2

6,08
0,69

0,53
0,6

0,95

7
1,2

1,17

10

1,01
1,6
2
1,8

0,97

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

1

4

Αποθήκη
Ε=5.40m²

Αποθήκη
Ε=5.40m²

Αποθήκη
Ε=5.40m²

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

,05

1,3

0,73

W.C.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΝΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΟΡΟΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50

Lines of Led stripes have been placed on the floor of the stage,
and they are connected with the ceiling.

To Κέντρο Αθηνών είναι μια ζωντανή σκηνή (μπουζούκια) στην
οποία κάθε σεζόν εμφανίζονται διάφοροι Έλληνες καλλιτέχνες
και τραγουδιστές. Τη χειμερινή σεζόν 2019-2020 εμφανίζονταν ο
τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος. Το project ήταν να επανασχεδιαστεί εξ ολοκλήρου το κατάστημα, δημιουργώντας μια
αίσθηση Λυρικής Σκηνής – Όπερας.
Σχεδιάστηκε εκ νέου η οροφή δημιουργώντας μια αίσθηση κίνησης, καθώς λευκά φύλλα κρέμονται από την οροφή που μοιάζουν
να κινούνται. Χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτονικοί αλγόριθμοι για
προκύψουν τα σχήματα, τα οποία σχεδιάστηκαν με σκοπό να
βελτιώσουν την ακουστική του χώρου.
Νέες ξύλινες επιφάνειες τοποθετήθηκαν στους τοίχους ,ακολουθώντας ενα επαναλαμβανόμενο γεωμετρικό μοτίβο με κρυφό
φωτισμό. Τα περιμετρικά υαλοστάσια του εξώστη επενδύθηκαν
με μία ανάγλυφη κατασκευή , δημιουργώντας εάν γλυπτό στον
χώρο που βοηθάει στην ηχοαπορρόφηση του καταστήματος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

+3.60

In the back of the stage a led wall is mapped so the videos that
are played are included inside the futuristic shapes.

1,06

Προθάλαμος

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ π ισ τ ε υ θ ε ί π ρ ο σ ωπ ι κ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 2019
ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΨΗ ΣΚΗΝΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

2,65
11,87
12,37

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ

0,93

1,77

2,3

2,54

ΕΡΓΟ

6,24

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 11/05/2019

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΨΗ ΣΚΗΝΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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SET DESIGN | FEVER

FEVER
Set Design
Σκηνογραφία

Type
Τύπος Καταστήματος

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Set Design Scenography
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Σκηνογραφία

Konstantinos Rigos
Kωνσταντίνος Ρήγος

Director
Σκηνοθεσία

Athens Greece
Αθήνα

Place
Τόπος

Thanasis Papageorgiou
Θανάσης Παπαγεωργίου

Client
Πελάτες

2019
2019

Year
Έτος

2500 sq.m.
2500 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

Fever is live stage hall, where famous greek singers sing and
make their live performance. In the season 2019-2020 the greek
singer Giorgos Mazonakis was about to sing in this stage with
Panos Kiamos in a show with the title “The Mad Man Show” .
The project was to create a futuristic set design , according to
the directions of the director Konstantinos Rigos.

Γιώργος Μαζωνάκης - Πάνος Κιάμος
George Mazonakis - Panos Kiamos

W.C.

Τραγουδιστές-Σχήμα:
Singer/Performer:

A giant futuristic moving ceiling was designed ,like a giant
chandelier that would open in the middle and through a hole
the singer would come down to the stand makes an amazing
performance for the outcoming of the singer.

+1.25
+1.45

+1.45

+1.15

+1.15

+0.00

+0.00
+0.89

7,6

+0.89

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έχ ου ν εμ πι στ ευθεί πρ οσω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τ α σ χ έδ ι α π α ρ α δ ί δ ο ν τ α ι σ τ ον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

6,06

+1.05

+0.00

16 sofas
Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 16/07/2019

+0.00
+0.00
+0.89

+0.89

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

56 sofas

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ

FEVER

ΣΥΓΓΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ

Lines of Led stripes have been placed on the ceiling and the
back of the stage.
In the back of the stage a led wall is mapped so the videos that
are played are included inside the futuristic shapes.

ΘΕΣΗ

The Entrance and the façade of the building have been redesigned.
SECTION 2-2
on

pti

ce

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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Το Fever είναι μια ζωντανή σκηνή (μπουζούκια) στην οποία κάθε
σεζόν εμφανίζονται διάφοροι Έλληνες καλλιτέχνες και τραγουδιστές. Τη χειμερινή σεζόν 2019-2020 εμφανίζονταν ο τραγουδιστής
Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον Πάνο Κιάμο σε ένα προτζεκτ με
τίτλο «The Mad Man Show”.
Το project ήταν να επασχεδιαστεί η σκηνή του καταστήματος με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην θυμίζει τα περσινό σχήμα , αλλά και να
χρησιμοποιηθεί και από τους δύο καλλιτέχνες χρησιμοποιώντας
όσο το δυνατόν περισσότερες από τις υφιστάμενες υποδομές
της σκηνής.
Σχεδιάστηκε ένα πολύ φουτουριστικό σκηνικό . Το σχήμα της
σκηνής αντικαταστάθηκε με νέο ακολουθώντας το σχήμα τη
οροφής του σκηνικού. Στην οροφή τοποθετήθηκε μία φωτεινή
κινούμενη κατασκευή , που θυμίζει διαστημόπλοιο από το μέλλον
που αποτελείται από κινητά τμήματα. Στο κέντρο της σκηνής μία
τεράστια φωτιστικό κατεβαίνει και ανοίγει για την έναρξη του
προγράμματος και από εκεί εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Στο δάπεδο της σκηνής έχουν τοποθετηθεί ταινίας Led που συνεχίζουν στον πίσω της σκηνής και καταλήγουν να σχηματίζουν
το περίγραμμα των κινητών σχημάτων της οροφής.

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι στ ε υθ ε ί πρ ο σω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ

FEVER

ΣΥΓΓΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ

SECTION 2-2

160

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 16/07/2019

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
TOMH 2-2

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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SET DESIGN | ENASTRON

ENASTRON
Set Design
Σκηνογραφία

Type
Τύπος Καταστήματος

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Set Design Scenography
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Σκηνογραφία

Konstantinos Rigos
Kωνσταντίνος Ρήγος

Director
Σκηνοθεσία

Athens Greece
Αθήνα

Place
Τόπος

Kostas Matsikas
Κώστας Ματσίκας

Client
Πελάτες

2019
2019

Year
Έτος

1500 sq.m.
1500 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

Enastron is live stage hall, where famous greek singers sing
and make their live performance. In the season 2019-2020 the
greek singer Giorgos Sampanis was about to sing in this stage.
The project was to create a futuristic set design , according to
the directions of the director Konstantinos Rigos.

2.51

2.99

1.98

A giant futuristic moving ceiling was designed , like a spaceship
in the center of the ceiling with led screens. In the back of the
stage a giant wall has been placed with tiled led screens.

2.15

2.08

2.21

Γιώργος Σαμπάνης – Καίτη Γαρμπή
George Sampanis – Kaiti Garbi

Τραγουδιστές-Σχήμα:
Singer/Performer:

1.00

Two new bars have been placed next to the stage.

11.80

+1.65

1.71

4
0.9
2.04
1.94

1.3
7

0
1.8

0
1.00

7.48

2.4

0

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 25/10/2018

0.4
2

1.3

7

0.40
+0.85

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΚΗΝΙΚΟΥ
'ΕΝΑΣΤΡΟΝ'

ΕΝΑΣΤΡΟΝ
Κ.ΜΑΤΣΙΚΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 188
ΑΘΗΝΑ

1.94

1.5

6.73

0
1.5

0

1.02

5.4

1.94

.82

.00

Ø6

6.56

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

0

ΕΡΓΟ

8

0.4

11

0.40

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι στ ε υθ ε ί πρ ο σω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

+1.25

+1.05

1

1.0

7

+1.85

3.11

1.0

.50

1.71

Ø2

9

0.40

0.0

0.40

+1.35

3.39

+1.25

1.6

The main concept was to create an atmosphere like a nightclub.

3.66

+1.85

Σχεδιάστηκε ένα πολύ φουτουριστικό σκηνικό . Το σχήμα της
σκηνής αντικαταστάθηκε με νέο ακολουθώντας το σχήμα τη
οροφής του σκηνικού. Στην οροφή τοποθετήθηκε μία φωτεινή
κινούμενη κατασκευή , που θυμίζει διαστημόπλοιο από το μέλλον
που αποτελείται από κινητά τμήματα με οθόνες led και προβολή
βίντεο στην οροφή. Το σκηνικό συμπληρώθηκε με οθόνες led
wall οι οποίες πλαισιώθηκαν από ταινίες led ορίζοντας το κάθε
πλαίσιο.
Αριστερά και δεξιά της σκηνής τοποθετήθηκαν 2 νέα bar τα
οποία εντάχθηκαν στη νέα φιλοσοφία του σκηνικού το οποίο
παραπέμπει σε nightclub.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

2.17

Το Εναστρον είναι μια ζωντανή σκηνή (μπουζούκια) στην οποία
κάθε σεζόν εμφανίζονται διάφοροι Έλληνες καλλιτέχνες και
τραγουδιστές. Τη χειμερινή σεζόν 2019-2020 εμφανίζονταν ο
τραγουδιστής Γιώργος Σαμπάνης . Το project ήταν να επασχεδιαστεί η σκηνή του καταστήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
θυμίζει τα περσινό σχήμα , αλλά και να χρησιμοποιηθεί από τον
καλλιτέχνη χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες από
τις υφιστάμενες υποδομές της σκηνής.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΟΨΗ ΣΚΗΝΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

4.23

9.73

6
Ø
3,2

Ø2,83

0,61

video panel on ceiling

mov

ing

4,34

4,32

part

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι στ ε υθ ε ί πρ ο σω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 25/10/2018

2,35

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΚΗΝΙΚΟΥ
'ΕΝΑΣΤΡΟΝ'

ΕΝΑΣΤΡΟΝ
Κ.ΜΑΤΣΙΚΑΣ

2,36

2,09

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

0,2
0,09

ΑΘΗΝΑ

6

164

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

0,85

1,65

0,22

ΘΕΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 188

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΨΗ ΣΚΗΝΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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SET DESIGN | FRANGELICO

FRANGELICO
Set Design
Σκηνογραφία

Type
Τύπος Καταστήματος
Set Design Scenography
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Σκηνογραφία

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Athens Greece
Αθήνα

Place
Τόπος

Thanasis Gkougkousis
Θανάσης Γκουγκούσης

Client
Πελάτες

2019
2019

Year
Έτος

1200 sq.m.
1200 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

Τραγουδιστές-Σχήμα: Νίκος Μακρόπουλος-Χρήστος Μενιδιάτης
Singer/Performer: Nikos Makropoulos - Christos Menidiatis

Frangelico is live stage hall, where famous greek singers sing
and make their live performance. In the season 2019-2020 the
greek singerw Nikos Makropoulos and Christos Menidiatis was
about to sing in this stage. The project was to create a set design
according the aesthetic of the 1950s in America,from the novel
“The great Gatsby”
A giant back was designed , with led stripes and led tv screens.
Wooden Surfaces have been placed on the walls to improve
the acoustic of the area. The entire plan has been redesigned,
and the chair-tables have been replaced with comfortable sofas
in pink color.
The entrance and the façade has been redesigned. The concept
of the new façade was to create an entrance of a skyscraper of
Chicago on America of the 50s.

Το Frangelico είναι μια ζωντανή σκηνή (μπουζούκια) στην οποία
κάθε σεζόν εμφανίζονται διάφοροι Έλληνες καλλιτέχνες και τραγουδιστές. Τη χειμερινή σεζόν 2019-2020 εμφανίζονταν ο τραγουδιστής Nίκος Μακρόπουλος και ο Χρήστος Μενιδιάτης . Το project
ήταν να επασχεδιαστεί η σκηνή του καταστήματος με τέτοιο τρόπο
ώστε να μην θυμίζει τα περσινό σχήμα , αλλά και να χρησιμοποιηθεί από τους καλλιτέχνες χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν
περισσότερες από τις υφιστάμενες υποδομές της σκηνής.
Σχεδιάστηκε ένα σκηνικό το οποίο παραπέμπει στην αισθητική
της γκλαμ Αμερικής του 1950 όπως αυτή περιγράφεται στο best
seller «Ο μεγάλος Γκάτσμπυ»
Η πλάτης της σκηνής σχεδιάστηκε ακολουθώντας τα γεωμετρικά
μοτίβα με ταινίες led και οθόνες led- wall. Ξύλινες επενδύσεις
τοποθετήθηκαν στους τοίχους του καταστήματος αυξάνοντας την
ακουστική απορρόφηση . Η κάτοψη επενασχεδιάστηκε εξ αρχής.
Οι καρέκλες απομακρύνθηκαν και στη θέση τους μπήκαν μεγάλοι
αναπαυτικοί καναπέδες.
Η πρόσοψη του καταστήματος επενασχεδιάστηκε δημιουργώντας
μια νέα όψη αντίστοιχη του εσωτερικού του καταστήματος. Η
κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί η εντύπωση μιας εισόδου
ενός ουρανοξύστη του Σικάγο στην Αμερική του 50.

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

FRANGELICO

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
ΑΛΙΝΟΣ
ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

1 : 50

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι σ τ ε υθ ε ί πρ ο σω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 09/08/2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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SET DESIGN | ENASTRON

ENASTRON
Set Design
Σκηνογραφία

Type
Τύπος Καταστήματος

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Set Design Scenography
Αρχιτεκτονική Μελέτη – Σκηνογραφία

Konstantinos Rigos
Kωνσταντίνος Ρήγος

Director
Σκηνοθεσία

Athens Greece
Αθήνα

Place
Τόπος

Kostas Matsikas
Κώστας Ματσίκας

Client
Πελάτες

2018
2018

Year
Έτος

1500 sq.m.
1500 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

Enastron is live stage hall, where famous greek singers sing
and make their live performance. In the season 2018-2019 the
greek singer Giorgos Mazonakis was about to sing in this stage.
The project was to create a futuristic set design , according to
the directions of the director Konstantinos Rigos.

Τραγουδιστές-Σχήμα: Γιώργος Μαζωνάκης-Νίκος Κουρκούλης
Singer/Performer:
George Mazonakis- Nikos Kourkoulis

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ
Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
Α Ρ ΧΙ ΤΕΚ ΤΟΝ Ε Σ ΚΑ Ι ΣΥ Ν ΕΡ Γ Α ΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έχουν εμπιστευθεί προσωπικά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν γ ι α
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

Lines of Led stripes have been placed on the floor of the stage,
and they are connected with the ceiling.

3.84

4.

92

92

4.

3.90

2

A giant futuristic moving ceiling was designed ,like a spaceship
that would open in the middle and through a hole the singer
would come down to the stand makes an amazing performance
for the outcoming of the singer.

4.

0.70x0.50m

19

16

4.

2.82

2.99

4.04

0.70x0.50m

4.07

0

4

4.8

0

0.70x0.50m

4.8

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 25/10/2018

5.7

4

5.7

In the back of the stage a led wall is mapped so the videos that
are played are included inside the futuristic shapes.

old stage

3.80

1

8.40

4.88

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

8.71

0.70x0.50m

1.72

ΕΡΓΟ

1

5.05

ΕΝΑΣΤΡΟΝ
Κ.ΜΑΤΣΙΚΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 188

ΘΕΣΗ

3.36

3.36

3.36

0.70x0.50m

9.36

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΚΗΝΙΚΟΥ
'ΕΝΑΣΤΡΟΝ'

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

2

DRUMS

Σχεδιάστηκε ένα πολύ φουτουριστικό σκηνικό . Το σχήμα της
σκηνής αντικαταστάθηκε με νέο ακολουθώντας το σχήμα τη
οροφής του σκηνικού. Στην οροφή τοποθετήθηκε μία φωτεινή
κινούμενη κατασκευή , που θυμίζει διαστημόπλοιο από το μέλλον
που αποτελείται από κινητά τμήματα. Στο κέντρο της σκηνής μία
τεράστια κοκκινη σκάλα ανοίγει για την έναρξη του προγράμματος
και από εκεί εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης.

ΑΘΗΝΑ

PLAN

DRUMS

Το Εναστρον είναι μια ζωντανή σκηνή (μπουζούκια) στην οποία
κάθε σεζόν εμφανίζονται διάφοροι Έλληνες καλλιτέχνες και
τραγουδιστές. Τη χειμερινή σεζόν 2018-2019 εμφανίζονταν ο
τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Το project ήταν να επασχεδιαστεί η σκηνή του καταστήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
θυμίζει τα περσινό σχήμα , αλλά και να χρησιμοποιηθεί από τον
καλλιτέχνη χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες από
τις υφιστάμενες υποδομές της σκηνής.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
KATOΨΗ

Στο δάπεδο της σκηνής έχουν τοποθετηθεί ταινίας Led που συνεχίζουν στον πίσω της σκηνής και καταλήγουν να σχηματίζουν
το περίγραμμα των κινητών σχημάτων της οροφής.

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ
Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
Α Ρ ΧΙ ΤΕΚ ΤΟΝ Ε Σ ΚΑ Ι ΣΥ Ν ΕΡ Γ Α ΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έχουν εμπιστευθεί προσωπικά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν γ ι α
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 25/10/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΚΗΝΙΚΟΥ
'ΕΝΑΣΤΡΟΝ'

ΕΝΑΣΤΡΟΝ
Κ.ΜΑΤΣΙΚΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 188

172

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
TOMH

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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SET DESIGN | RENA MORFI

RENA MORFI
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / set design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Σκηνογραφία
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photo Credits
Φωτογραφίες

Set Design
Σκηνογραφία
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Stavros tou Notou
Σταυρός του Νότου
Rena Morfi
Ρένα Μόρφη
2018
2018
200 sq.m.
200 τ.μ.
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Rena Morfi is a famous Greek artist and singer. Her songs are
mostly about vintage remixes on old greek and Brazilian songs.
The audience of the singer is mostly young people around 30-40
years old. During the Winter period she asked from us to design
the stage that she was to perform, in the Stavros tou Notou live
Stage in Athens. The existing stage was redesigned, and a new
concept has been placed. The concept was to create bohemian
and vintage scenery. We hanged many white curtains in the back
of the stage,to cover an existing metal structure . A vintage neon
sign has been placed with the logo “Cocktail” as a reference of a
Cuban bar in Havana. Many plants have been placed on stage and
traditional Cuban chair –called Emmanuella- has been placed in
the center of the stage.
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Η Ρένα Μόρφη είναι μια Ελληνίδα καταξιωμένη τραγουδίστρια με
αρκετούς δίσκους στο ενεργητικό της και γνωστά τραγούδια στο
ελληνικό κοινό. Το χειμώνα του 2018 πραγματοποίησε εμφανίσεις
στη σκηνή του Σταυρού του Νότου. Ο χώρος φιλοξενεί καθημερινά
διαφορετικά σχήματα, και για αυτό το λόγο έπρεπε να καλυφθεί
η μεταλλική κατασκευή τη πλάτης της σκηνής, που αποτελούσε
πλάτη για τα υπόλοιπα συγκροτήματα που εμφανίζονται τις υπόλοιπες ημέρες, με λευκές μακριές κουρτίνες. Το σκεπτικό ήταν να
δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα ενός bar στην Αβάνα Κούβας. Μια
επιγραφή νέον με το λογότυπο Cocktail τοποθετήθηκε ανάμεσα
στις λευκές κουρτίνες. Πολλά φυτά σε γλάστρες – κέντιες- τοποθετήθηκαν στο δάπεδο, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μεγάλη
πολυθρόνα τύπου Εμμανουέλα.
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SET DESIGN | PENY BALTATZY

PENY BALTATZY
Set Design
Σκηνογραφία

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / set design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Σκηνογραφία
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photo Credits
Φωτογραφίες

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Megaron Mousikis Athens
Μέγαρο Μουσικής
Penny Baltatzi
Πέννυ Μπαλτατζή
2018
2018
500 sq.m.
500 τ.μ.
Labrini Sotiriou / Alex Elsabah
Λαμπρινή Σωτηρίου / ‘Αλεξ Ελσαμπάχ
Peny Baltatzi is a famous Greek artist and singer. Her songs are
mostly about love ,and a feeling of innocence and freshness . The
audience of the singer is mostly young people around 30-40 years
old. During the Summer period she asked from us to design
the stage that she was to perform, in the open air Garden of the
Megaron Mousikis of Athens. The existing stage was resigned,
and a new concept has been placed. The concept was to create
an aesthetic and girly atmosphere of a bog balcony located in
an exotic place (such as Cuba or the Caribbean) Vintage Cuban
chairs have placed on the stage, and many clothes have been
hanged from the roof of the stage to make an atmosphere of a
Cuban neighborhood, where people used to hang their clothes
outside over the street.
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Η Πέννυ Μπαλτατζή είναι μια Ελληνίδα καταξιωμένη τραγουδίστρια , με πολλά γνωστά τραγούδια στο ελληνικό κοινό. Στο πλαίσιο
των καλοκαιρινών εμφανίσεων της, πραγματοποίησε συναυλία
στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Το concept ήταν να δημιουργήσουμε ένα λιτό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό σκηνικό που να
ταιριάζει στην μουσική και στα τραγούδια της Πέννυς. Επιλέξαμε να
σχεδιάσουμε τη σκηνή, δημιουργώντας μια αίσθηση ενός κήπου
στην Κούβα. Κουβανέζικες καρέκλες τοποθετήθηκαν στην μία
πλευρά της σκηνής , ενώ ένα ξύλινο παγκάκι κήπου τοποθετήθηκε
στην άλλη πλευρά. Η σκηνή πλαισιώθηκε με πολλά φυτά στα
οποία τοποθετήθηκαν λαμπάκια , δημιουργώντας μια ρομαντική
ατμόσφαιρα. Στην πλάτη της σκηνής κρεμάστηκαν ρούχα της
τραγουδίστριας, σε αναφορά με τα δρομάκια της Κούβας που
οι γυναίκες απλώνουν τα ρούχα τους πάνω από τους δρόμους.
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SET DESIGN | YANNA VASILEIOU

YANNA VASILEIOU
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / set design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Σκηνογραφία
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photo Credits
Φωτογραφίες

Set Design
Σκηνογραφία
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Stavros tou Notou
Σταυρός του Νότου
Yanna Vasileiou
Γιάννα Βασιλείου
2018
2018
200 sq.m.
200 τ.μ.
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Yanna Vasileiou is a famous Greek artist and singer. Her songs
are mostly about love ,and a feeling of innocence and freshness
. The audience of the singer is mostly young people around
30-40 years old. During the Winter period she asked from us
to design the stage that she was to perform, in the Stavros tou
Notou live Stage in Athens. The existing stage was resigned,
and a new concept has been placed. The concept was to create
an aesthetic and girly atmosphere and also a jazzy and classy
result. We collected parts of drums , crash-cymbals,ride cymbals
and hi hat cymbals have been hanged from the roof of the stage.
Some light tubes have been placed also in the back of the stage.
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Η Γιάννα Βασιλείου είναι μια Ελληνίδα καταξιωμένη τραγουδίστρια
με αρκετούς δίσκους στο ενεργητικό της καιγνωστά τραγούδια στο
ελληνικό κοινό. Το χειμώνα του 2018 πραγματοποίησε εμφανίσεις
στη σκηνή του Σταυρού του Νότου. Ο χώρος φιλοξενεί καθημερινά
διαφορετικά σχήματα, και για αυτό το λόγο επιλέχθηκε κάτι απλό το
οποίο να ταιριάζει στην jazz αισθητική των τραγουδιών της Γιάννας
Βασιλείου. Συλλέχθηκαν πιατίνια από ντραμς και αναρτήθηκαν από
την οροφή της σκηνής δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.
Στην πλάτη τοποθετήθηκαν μπάρες led σε διαφορετικές θέσεις με
διαφορετικό χρώμα.
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SET DESIGN | EVITA

EVITA
Set Design
Σκηνογραφία

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / set design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Σκηνογραφία
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Photo Credits
Φωτογραφίες

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Municipal Theatre of Piraeus
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
People Entertainment
People Entertainment
2017
2017
George Fakaros – Aggeliki Kokkove
Γιώργος Φάκαρος – Αγγελική Κοκκοβέ

Evita is a musical with music by Andrew Lloyd Webber and lyrics
by Tim Rice. It concentrates on the life of Argentine political leader
Eva Peron, the second wife of Argentine president Juan Peron.
The story follows Evita’s early life, rise to power, charity work,
and eventual death.
The musical began as a rock opera concept album released
in 1976. Its success led to productions in London’s West End in
1978, winning the Laurence Olivier Award for Best Musical, and
on Broadway a year later, where it was the first British musical
to receive the Tony Award for Best Musical.
Direction: Dimitris Malissovas
Set design : Zisis Papamichos
Translation/lyrics adaptation: Gerasimos Evaggelatos
Orchestration: Alexis Priftis
Choreography: Nickos Marianos
Vocal training: Yanna Vasileiou
Costumes: Ilenia Douladiri
Lighting design: Alekos Yannaros
Directors assistants: Nourmala Isty
Cast: Nadia Boule, Emilianos Stamatakis,Michalis Psiras,Aris
Plaskasovitis,Alex Economou, Ian Stratis, Maria Deletze,Yiannis Maniatopoulos,Stavros Markalas,Steve Bekas,Panos
Malakos,Angela Sidiropoulou,Andreas Voulgaris,Panos
Malikourtis, Iris Toula,Evaggelia Tsachra,Eygenia Mpalafa,Petros Ioannou,Aggeliki Trompouki, Katerina Sousoula,Stephie Mak,
production: People Entertainment

Το έργο ΕΒΙΤΑ είναι ένα μιούζικαλ με μουσική από τον Andrew
Lloyd Webber και στίχους του Tim Rice. Αναφέρετε στη ζωή
της Εβίτας Περόν, της σημαντικότερης γυναίκας της πολιτικής
της χώρας της Αργεντινής, τη δεύτερη γυναίκα του Αργεντίνου
Προέδρου Χουάν Περόν. Η ιστορία παρουσιάζει τα πρώτα χρόνια
της Εβίτας, την άνοδο της στην κορυφή,το φιλανθρωπικό της έργο
μέχρι τον θάνατό της.
Το μιούζικαλ ξεκίνησε σαν ένα μουσικό άλμπουμ ροκ όπερας το
οποίο κυκλοφόρησε το 1976. Η επιτυχία του άλμπουμ οδήγησε
τους παραγωγούς στο West End του Λονδίνου το 1978, κερδίζοντας το βραβείο Laurence Olvier για καλύτερο Μιούζικαλ και στο
Broadway ένα χρόνο αργότερα, κερδίζοντας το Tony award σαν
καλύτερο μιούζικαλ.
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας
Μετάφραση/απόδοση Στίχων: Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Ενορχήστρωση/μουσική διδασκαλία: Αλέξης Πρίφτης
Χορογραφία: Νίκος Μαριανός
Φωνητική εκπαίδευση: Γιάννα Βασιλείου
Σκηνογράφος: Ζήσης Παπαμίχος
Ενδυματολόγος: Ηλένια Δουλαδίρη
Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Γιάνναρος
Βοηθοί σκηνοθέτη: Νουρμάλα Ύστη
Πρωταγωνιστούν: Νάντια Μπουλέ, Εμιλιανός Σταματάκης
Μιχάλης Ψύρρας, Άρης Πλασκασοβίτης, Ίαν Στρατής,
Άλεξ Οικονόμου, Μαρία Δελετζέ, Πάνος Μαλακός, Πάνος Μαλικούρτης, Γιάννης Μανιατόπουλος, Σταύρος Μαρκάλας, Στηβ
Μπέκας, Αγγελική Τρομπούκη, Κατερίνα Σούσουλα, Στεφη
Μακ, Αγγελα Σιδηροπούλου, Ανδρέας Βούλγαρης, Ιρις Τούλα,
Ντένια Λεβ, Ευαγγελία Τσάχρα, Ευγενία Μπαλάφα, Πέτρος
Ιώαννου.
Παραγωγή: People Entertainment
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SET DESIGN | HAIR

HAIR
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / set design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Σκηνογραφία
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Photo Credits
Φωτογραφίες

Set Design
Σκηνογραφία
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Theatre Hora
Θέατρο Χώρα
People Entertainment
People Entertainment
2017
2017
Aggeliki Kokkove
Αγγελική Κοκκοβέ

Hair: The American Tribal Love-Rock Musical is a rock musical with a book and lyrics by James Rado and Gerome Ragni and music by Galt MacDermot. A product of the hippie counterculture and sexual revolution of the late 1960s, several of
its songs became anthems of the anti-Vietnam War peace
movement. Hair tells the story of the “tribe”, a group of politically active, long-haired hippies of the “Age of Aquarius” living
a bohemian life in New York City and fighting against conscription into the Vietnam War.
Direction: Dimitris Malissovas
Set design : Zisis Papamichos
Translation/lyrics adaptation: Yanna Vasileiou
Orchestration: Adrew Kouretas
Choreography: Nickos Marianos
Costumes: George Segredakis
Lighting design: Perikles Mathielis
Directors assistants: George Souleiman
Cast: Emilianos Stamatakis, Mairi Synatsaki , Aris Plaskasovitis, Ian Stratis, Yiannis Maniatopoulos, Steve Bekas, Panos
Malakos, Angela Sidiropoulou, Katerina Sousoula, Elena
Vakali, Angelika Dusk, Crystalia , Denia Lev.
production: People Entertainment

Το έργο Hair είναι ένα μιούζικαλ με μουσική από τον Galt
MacDermot και στίχους των James Rado και Gerome Ragni.
Το έργο αναφέρεται σε μία παρέα νέων χίππιδων που ζουν σε
ένα πάρκο της Νέας Υόρκης και η πλοκή διαδραματίζεται γύρω
από την επιρροή του κινήματων των παιδιών των λουλουδιών
ενάντια στον πόλεμο. Ένας νέος , Κλωντ (Ιαν Στρατής) ένα παιδί
από την επαρχία, αποφασίζει να περάσει τις τελευταίες ημέρες
στη μεγαλούπολη πριν την καταταξή του στο στατό για τον πόλεμο
του Βιετνάμ . Εκεί γνωρίζει μια παρέα χίππιδων (tribe) με αρχηγό
τον Μπέργκερ (Εμιλιανός Σταματάκης) οι οποίοι των μυούν στο
κόσμο των ναρκωτικών ουσιών, της ελευθερίας έκφρασης και
της σεξουαλικής απελευθέρωσης.
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας
Σκηνογραφία: Ζήσης Παπαμίχος
Μετάφραση/απόδοση Στίχων: Γιάννα Βασιλείου
Ενορχήστρωση/μουσική διδασκαλία: Ανδρέας Κουρέτας
Χορογραφία: Νίκος Μαριανός
Ενδυματολόγος: Γιώργος Σεγρεδάκης
Σχεδιασμός φωτισμών: Περικλής Μαθιέλης
Βοηθοί σκηνοθέτη: Γιώργος Σουλεϊμάν
Πρωταγωνιστούν: Εμιλιανός Σταματάκης, Άρης Πλασκασοβίτης, Ίαν Στρατής, Πάνος Μαλακός, Γιάννης Μανιατόπουλος,
Στηβ Μπέκας, Κατερίνα Σούσουλα, Αγγελα Σιδηροπούλου,
Ντένια Λεβ, Έλενα Βακάλη, Μαίρη Συνατσάκη, Κρυσταλία,
Αντζέλικα Ντασκ .
Παραγωγή: People Entertainment
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SET DESIGN | ROCKY HORROR SHOW

ROCKY
HORROR SHOW
Type
Τύπος Καταστήματος
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Photos
Φωτογραφίες

Set Design
Σκηνογραφία
Theatre Rex / Greece
Rex Θέατρο / Αθήνα
People Entertainement
People Entertainment
2014
2014
Aris Rammos
Αρης Ράμμος

The Rocky Horror Show is a musical with music, lyrics and
a book by Richard O’Brien. A humorous tribute to the science
fiction and horror B movies of the late 1940s through to the
early 1970s, the musical tells the story of a newly engaged
couple getting caught in a storm and coming to the home of a
mad transvestite scientist unveiling his new creation, a sort of
Frankenstein-style monster in the form of an artificially made,
fully grown, physically perfect muscle man named Rocky Horror, complete “with blond hair and a tan”. The Rocky Horror
Show is presented for 3rd time in the city of Athens. This time
the director was Konstantinos Rigos.
direction- choreography - set design: Konstantinos Rigos
translation: Silia Georgiadi
lyrics adaptation: Yanna Vasileiou, Silia Georgiadi
orchestration: Dimos Anastasiadis
vocal training: Yanna Vasileiou
costumes: Giorgos Segredakis
lighting design: Sakis Birbilis
sound design: Giannis Venios
directors assistants: Aggelos Panagopoulos, Elena Skoula
conductor: Kostas Gagastathis
cast: Vasiliki Troufakou, Maximos Moumouris, Nandia Boule,
Ivan Svitailo, Jenny Theona, Konstantinos Aspiotis, Nasos
Papargyropoulos, Giannis Tsembelidis, Kleon Grigoriadis
narrator: Giorgos Mazonakis
ghosts: Giannis Moraitis, Christos Nikolaou, Giannis Tsemberlidis, Iovi Fragatou, Iro Chalkidi
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Το Rocky Horror Show είναι ένα μιουζικαλ με στίχους και μουσική του Richard O’Brien. Ένα έργο φόρος τιμής για τις ταινίες
τρόμου και τους ήρωές τους, b movies, που προβάλονταν στην
Αμερική από το 40 μέχρι το 80. Η ιστορία αφορά ένα νεαρό
ζευγάρι το οποίο παγιδεύεται εν μέσω μιας καταιγίδας σε ένα
κάστρο ενός τρελού επιστήμονα τη βραδιά που ετοιμάζεται
να δημιουργήσει ένα πλάσμα παρόμοιο με τον φράνκεστάιν
για προσωπική του απόλαυση.
σκηνοθεσία-χορογραφία-σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος
μετάφραση: Σήλια Γεωργιάδη
απόδοση στίχων: Γιάννα Βασιλείου, Σήλια Γεωργιάδη
ενορχήστρωση: Δήμος Αναστασιάδης
φωνητική διδασκαλία: Γιάννα Βασιλείου
συνεργάτης σκηνογράφος: Ζήσης Παπαμίχος
ενδυματολόγος: Γιώργος Σεγρεδάκης
σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης
σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Βενιός
βοηθοί σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος, Έλενα Σκουλά
διεύθυνση ορχήστρας: Κώστας Γκαγκαστάθης
Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης: Βασιλική Τρουφάκου,
Μάξιμος Μουμούρης, Νάντια Μπουλέ, Ιβάν Σβιταϊλο, Τζένη
Θεωνά, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Νάσος Παπαργυρόπουλος,
Γιάννης Τσεμπερλίδης, Κλέων Γρηγοριάδης
Στον ρόλο του αφηγητή ο Γιώργος Μαζωνάκης
φαντάσματα: Γιάννης Μοραϊτης, Χρήστος Νικολάου, Γιάννης
Τσεμπερλίδης, Ιώβη Φραγκάτου, Ηρώ Χαλκίδη
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SET DESIGN | TEATRO MUSIC HALL

TEATRO MUSIC HALL
Type
Τύπος Καταστήματος

Live Stage / Set Design
Ζωντανή Μουσική Σκηνογραφία

Architecture / Interior /
Set Design / Scenography
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Σκηνογραφία

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Supervisor Architect
Επίβλεψη

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Athens Greece
Αθήνα
Kostas Bertakis
Κώστας Μπερτάκης
2016
2016
1500 sq.m.
1500 τ.μ.

Teatro Music Hall is live stage hall, where famous greek singers
sing and make their live performance. In the season 2016-2017
the greek singers Notis Sfakianakis and Vasilis Karras were
about to sing in the same stage. The project was to create a
set design, different for each one singer, because they have
their own style.
For the first singer (Notis Sfakianakis) a giant compass
was designed, that would open in the middle and through
the open space the singer will make his entrane. After that
in the second part of his performance a giant part of floor would
open, with many light underneath of it and the singer would
come through a hole.
For the second Singer (Vasilis Karras) a much more simple
set has been designe. A barel would open and the back part of
there would be placed 1100 lamps that would light up and would
show up his name for the audience.
The rest of the stage and the music hall is covered with hexagon
metal structures, that have led lights inside of them, so when
they light up,the give and give a bigger impression of the stage.

Το Teatro Music Hall είναι μια ζωντανή σκηνή (μπουζούκια) στην
οποία κάθε σεζόν εμφανίζονται διάφοροι Έλληνες καλλιτέχνες
και τραγουδιστές. Τη χειμερινή σεζόν 2016-2017 εμφανίζονταν
οι τραγουδιστές Νότης Σφακιανάκης και ο Βασίλης Καρράς. Το
project ήταν να επασχεδιαστεί η σκηνή του καταστήματος με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην θυμίζει τα περσινό σχήμα, αλλά και να
χρησιμοποιηθεί από τον καθέναν καλλιτέχνη χρησιμοποιώντας
όσο το δυνατόν περισσότερες από τις υφιστάμενες υποδομές
της σκηνής.
Για τον Νότη Σφακιανάκη σχεδιάστηκε μια τεράστια πυξίδα,
η οποία θα εμφανιζόταν από τα πλάγια της σκηνής, θα άνοιγε
μηχανικά στη μέση και θα αποκάλυπτε τον τραγουδιστή.
Για το δεύτερο πρόγραμμα σχεδιάστηκε ένα γιγάντιο πέταλο
το οποίο ήταν μέρος του δαπέδου της σκηνής δεν φαινόταν στο
πρώτο πρόγραμμα. Μηχανικά το πέταλο με ειδικές υδραυλικές
μπουκάλες ανυψώνεται και αποκαλύπτει την κάτω πλευρά του
που είναι γεμάτη φώτα. Ο καλλιτέχνης εμφανίζεται ανάμεσα από
τα δύο σκέλη του πέταλου.
Για τον Βασίλη Καρρά που τοποθετήθηκαν 1100 λάμπες στο
εσωτερικό ενός κυλίνδρου ύψους 4.5 μέτρων. Ο καλλιτέχνης μπαίνει στο εσωτερικό του βαρελιού, το βαρέλι ανοίγει
και οι λάμπες εμφανίζουν το όνομα του τραγουδιστή δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
Η υπόλοιπη σκηνή αποτελείται από φωτεινές εξάπλευρες κυψέλες οι οποίες περιέχουν κρυφό φωτισμό που αλλάζει χρώματα
ανάλογα τον φωτισμό του υπόλοιπου χώρου, δίνοντας στη σκηνή
μεγαλύτερη αίσθηση για το μέγεθός της.
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RETAIL | THE SCENT

THE SCENT
Perfume Flagship Store
Κατάστημα πώλησης Αρωμάτων

Type
Τύπος Καταστήματος

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Athens / Greece
Κολωνάκι / Αθήνα
Stefanos Kotsolis
Στέφανος Κοτσώλης

Client
Πελάτες

2018
2018

Year
Έτος

120 sq.m
120 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

1,22

0,76

1,22

2,48

1,52

4

1,43

2,78
0,89

2,03

0,53

0,9

1,04

2

2,41
0,7

0,7

0,27

ΑΠΟΘΗΚΗ

0,9

2

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μ πι σ τ ε υ θ ε ί πρ ο σ ω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

112 samples

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 28/3/2018

0,33

1,76

2,34

187 samples

ΤΑΜΕΙΟ

1,54
3,18

2,3

ΕΠΙΠΛΟ ΣΑΠΟΥΝΙΑ

3
ΕΡΓΟ

3

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

2,28

1
7,92

0,9

0,35

Ø

1,66

1,66
0,2

1,15

ΘΕΣΗ

0,3

2,06

0,9
120 tester

Ø
219 tester

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

4

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ο υ ν ε μπι στ ε υθ ε ί πρ ο σω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

1,15
0,9

0,83

0,77
0,1

0.10

0.77

0.90

1.16

0,03

0.06

0.03

0.04

0.18

0,15

0,25

0.59

2.30

2,2

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ

2.92

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΨΗ
0.15

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη
και σε αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 28/3/2018

0.74

0.70

0.80

0.80

τομή 1-1
2.60

ΚΑΤΟΨΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ

112 samples

τομή 3-3

196

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

187 samples

ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το The Scent είναι ένα κατάστημα πώλησης αρωμάτων και προϊόντων περιποίησης και ομορφιάς. Βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρώτο από μια αλυσίδα
καταστημάτων που θα δημιουργηθούν στην Αθήνα. Για αυτό το λόγο
σχεδιάστηκε εξ αρχής μια νέα εταιρική ταυτότητα των καταστημάτων, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από το αγοραστικό κοινό .
Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των υλικών , δημιουργώντας
ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, με colonial chic αισθητική,
αντίστοιχο μιας έπαυλης σε κάποια εξωτική αποικία. Λόγω της
ομοιότητας και μεγάλης ποσότητας των προϊόντων που θα εκτίθενται
στο κατάστημα, επιλέχθηκε η χρήση μια έντονης floral ταπετσαρίας
για φόντο πίσω από τα αρώματα. Τα αρώματα τοποθετήθηκαν πάνω
σε ξύλινα ράφια τα οποία στηρίζονται με μπρούτζινα εξαρτήματα να
δώσουν μια αίσθηση αίγλης στο κατάστημα. Δύο μεγάλοι ξύλινοι
πάγκοι σχεδιάστηκαν στο κέντρο για να φιλοξενήσουν το ταμείο
και το τμήμα πώλησης σαπουνιών. Επιλέχθηκε θερμός φωτισμός
led για τον φωτισμό και την προβολή των εκθεμάτων. Στη βιτρίνα
τοποθετήθηκαν ελάχιστα αντικείμενα με σκοπό την οσο το δυνατόν
μεγαλύτερη προβολή του εσωτερικού καταστήματος.

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
"the Scent"

the Scent

ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ

1.98

ΕΡΓΟ

2.30

0.94

the Scent

EΙΣΟΔΟΣ

1

0.73

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
"the Scent"

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

0,33

0,27

0,3

The Scent is perfume flagship store, located in the area of Kolonaki in the center of Athens. It is the first of store chain that will
follow with new perfume stores in several areas in Athens. That
is why the first shop, should have a very specific identity of its
design. The main concept was about to create a very elegant and
cozy interior,in a colonial chic atmosphere. Because of the huge
number of the perfume bottles , the design had to be very simple
without confusing the client. A floral wallpaper was placed on the
wall as a background of all the perfume bottles. White wooden
surfaces have been placed in same walls. The windows display is
very minimal an allows the entire shop to be seen from outside.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
TOMH 3-3

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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RETAIL | FIND BALANCE

FIND BALANCE
Type
Τύπος Καταστήματος

Pilates studio Cross Training
Pilates studio Cross Training

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Agios Dimitrios Athens
Άγιος Δημήτριος Αθήνα

Dora Gougousi – Eni Argyriou
Ντώρα Γκουκούση – Ένυ Αργυρίου
2017
2017
240sq.m
240τ.μ.
George Fakaros
Γιώργος Φάκαρος

Find Balance is a Pilates – Cross training studio located in Agios
Dimitrios of Athens. The pilates studio is located in the front side
of the 3 store area, and the interior design is mostly minimal,
because of the big number of the pilates exercising beds and
tools. The area is surrounded with curtains and the ceiling is
covered with wood to give a Scandinavian and relaxing aesthetic
to the space . The Cross training area is more happy and colorful
because of the type of the exercise .
The facade is covered with a polygonic structure that is filled with
wooden pieces.

Το Find Balance είναι ένας πολυχώρος γυμναστικής που αποτελείται
από δύο ενότητες,ένα studio Pilates και έναν χώρο για Cross training
με κοινά αποδυτήρια,wc και κοινή είσοδο και reception. Ο χώρος
του pilates βρίσκεται στην είσοδο του καταστήματος και χωρίζεται
από το υπόλοιπο κατάστημα με ημιδιαπερατές κουρτίνες , ώστε να
υπάρχει η αίσθηση της διαπερατότητας στο χώρο. Η υπόλοιπη αισθητική του χώορυ χαρακτηρίζεται ως μίνιμαλ αφήνοντας τα όργανα να
κυριαρχούν στο χώρο,ενώ στην οροφή έχει τοποθετηθεί ξύλο για την
αίσθηση ενός ζεστού περιβάλλοντος. Στον χώρο του cross training
έχουν χρησιμοποιηθεί πιο σκληρά υλικά και ζωηρά χρώματα προσπαθώντας δωθεί στο χώρο μια ενιαία αισθητική στον χώρο.
Η πρόσοψη έχει επενδυθεί με μια πολυπρισματική μεταλλική κατασκευή γλυπτό , με ξύλινα πηχάκια τα οποία θυμίζουν σκανδιναβική
αρχιτεκτονική σε αναφορά της προέλευσης του πιλάτες.
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RETAIL | ZENYA

ZENYA
Retail Flagship Store
Κατάστημα πώλησης τσαντών

Type
Τύπος Καταστήματος

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Thessaloniki / Greece
Λεωφόρος Νίκης / Θεσσαλονίκη
Vangelis Margaritis / Anastasia Krousarli
Βαγγέλης Μαργαρίτης / Αναστασία Κρούσαρλη

Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
3d Modeling / Rendering
Τρισδιάστατα / Φωτορεαλισμοί

2016
2016
150 sq.m.
150 τ.μ.
Zitateam Architects
Zitateam Αρχιτέκτονες

Zenia is woman bag shop located in the center of Thessaloniki in the sea Boulevard Leoforos Nikis. Because of the
big size of the building, instead of the small size of the shop,
the design was about creating a very attractive and impressive façade so anyone could notice the shop. The design was about to create a shop with memories of the 50’s
style, that’s why the motives and the shapes of the furniture
that have been used are similar to that decade. The result
is a very stylish and elegant shop that is giving the essence
of a glamorous product.
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Το κατάστημα Ζένια είναι ένα εμπορικό κατάστημα πώλησης γυναικείων δερμάτινων τσαντών. Βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Κομνηνών και Λεωφόρου Νίκης στη Θεσσαλονίκη. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου του κτιρίου και κυρίως λόγω της μεγάλης
ομοιογένειας της όψης του λόγω της έντονης επένδυσης μαρμάρου,
σχεδιάστηκε ειδικά το κατάστημα ώστε να έχει εντυπωσιακή εξωτερική όψη για να γίνεται περισσότερο αντιληπτό από τους περαστικούς και τα διερχόμενα οχήματα. Το concept του καταστήματος ήταν
να δημιουργηθεί ένα κατάστημα το οποίο να παραπέμπει σε αισθητικές της παλιάς Θεσσαλονίκης δίνοντας μια ρομαντική νότα ανάμνησης κάποιας παλαιότερης εποχής με αναφορές στη δεκαετία του 50.
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RETAIL | AGA

AGA
Type
Τύπος Καταστήματος

Retail
Κατάστημα ρούχων

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Kolonaki / Athens
Κολωνάκι / Αθήνα

Client
Πελάτες

Lefki Theodorou
Λευκή Θεοδώρου

Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

2014
2014
60 sq.m.
60 τ.μ.
Aris Rammos
Άρης Ράμμος

Aga is woman clothing shop located in the center of Athens
in the area of Kolonaki. Because of the small size of the shop
the design was about creating a very attractive and impressive
façade so anyone could notice the shop.That reason hundreds
of old fashioned drawers have been placed on the outdoor walls
on the façade of the shop. The type of clothes that AGA is sailing
is a style called Boho chic, so the design of the shop is also in a
familiar style of boho chic with gyps plaster tiles placed on the
ceiling and red wires hanging of the roof.
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Το AGA είναι ένα μπουτίκ κατάστημα πώλησης γυναικείων
ρούχων στο κέντρο της Αθήνας κοντά στην πλατεία Κολωνακίου.
Εξαιτίας του μικρού μεγέθους της εξωτερικής όψης του
καταστήματος έγινε προσπάθεια στον σχεδιασμό ώστε το
κατάστημα να αποκτήσει μια εντυπωσιακή και επιβλητική όψη
ώστε να γίνεται αντιληπτό από τον κάθε περαστικό. Για αυτό το
λόγο εκατοντάδες συρτάρια διαφορετικού τύπου τοποθετήθηκαν
στην όψη δημιουργώντας ένας πολυσύνθετο και εντυπωσιακό
αποτέλεσμα. Ο τύπος των ρούχων που εμπορεύεται το κατάστημα
AGA είναι κυρίως γυναικεία boho chic ρούχα εισαγωγής,
με αποτέλεσμα και το στυλ του καταστήματος να είναι αντίστοιχο
του boho chic. Γυψινες ροζέτες τοποθετήθηκαν στην οροφή ενώ
κόκκινα υφασμάτινα καλώδια που καταλήγουν σε θεατρικά
φωτιστικά πλαισιώνουν τον χώρο της οροφής.
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RESIDENCE | AMALTHEIA RESIDENCE

AMALTHEIA
RESIDENCE
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Residence
Κατοικία
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Koropi, Athens
Kορωπί, Αθήνα
Private
Ιδιώτης
2020
2020
200 sq.m.
200 τ.μ.

This private residence is located in the area of Koropi in Athens. The house is a two floor building , part of bigger property .
The owner wanted a modern residence for her family. The
Building has 2 floors. In the ground floor is the kitchen and the
living room, with 2 rooms for the children of the family. In the
1st floor is the master bedroom.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ

ΝΕΑ ΔΙΟΡΩΦΗ KATOIKIA

Ν.M. ΑΜΑΛΘΕΙΑ - ΛΕΩΝ.ΜΠΕΛΜΠΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε
"ΠΡΟΦΑΡΤΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗTHΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1:50

ΜΑΙΟΣ 2019

2.1

The entire building has marble stones on the surface of the exterior wall. In the corridor that connects the 2 buildings wooden
beams has been placed. The same wooden surface has been
placed also under the roof ceiling that surrounds the building.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ

ΝΕΑ ΔΙΟΡΩΦΗ KATOIKIA

Ν.M. ΑΜΑΛΘΕΙΑ - ΛΕΩΝ.ΜΠΕΛΜΠΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε
"ΠΡΟΦΑΡΤΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το κτίριο έχει δύο ξεχωριστές εισόδους. Μία κεντρική είσοδος
έχει σχεδιαστεί στην βορινή πλευρά , περίπου στη μέση
του κτιρίου, ανάμεσα από δύο υδάτινα στοιχεία, τα οποία
αντικατοπτρίζουν τα κτίριο.
Μία δεύτερη είσοδος έχει τοποθετηθεί μέσω ενός μεγάλου
κλιμακοστασίου που οδηγεί απευθείας στον 2ο όροφο. Η
βορινή πλευρά του κτιρίου που είναι εκτεθειμένη στον έντονο
βόρειο άνεμο, προστατεύεται από τις μεταλλικές περσίδες που
εγκιβωτίζουν το εξωτερικό κλιμακοστάσιο δημιουργώντας ένα
οπτικό παιχνίδι υλικών στις όψεις του κτιρίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗTHΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ
Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ
1 5
Α Θ Η Ν Α
Τ . Κ . 1 0 6 7 2
i n f o @ z i t a t e a m . g r

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ

ΗΜΕΡOM. ΚΛΙΜΑΚΑ
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Οι ιδιοκτήτες ζήτησαν να σχεδιαστεί μια κατοικία για μια τριμελή
οικογένεια. Το κτίριο αποτελείται από δύο ορόφους. Στο ισόγειο
έχουν σχεδιαστεί η κουζίνα με το σαλόνι με τα δύο δωμάτια των
παιδιών, ενώ στον όροφο έχει τοποθετηθεί η κρεβατοκάμαρα
των γονιών.

Λ Υ Κ Α Β Η Τ Τ Ο Υ
1 5
Α Θ Η Ν Α
Τ . Κ . 1 0 6 7 2
i n f o @ z i t a t e a m . g r

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΗΜΕΡOM. ΚΛΙΜΑΚΑ

The building has 2 entrances. A central entrance in located in
the middle of the building on the ground floor between 2 water
pools, that reflect the building. The second entrance is through
a metal staircase that leads direct to the master bedroom in
A
the second floor.

ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ

Η κατοικία βρίσκεται στον οικισμό Kορωπί στην Αθήνα. Το
κτίριο αποτελείται από 2 ορόφους και βρίσκεται σε οικόπεδο 8
στρεμμάτων.

1:50

A4.1

ΜΑΙΟΣ 2019
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RESIDENCE | GF HOUSE

GF HOUSE
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Residence
Κατοικία
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Volos
Βόλος
Private
Ιδιώτης
2020
2020
240 sq.m.
240 τ.μ.

This private residence is located in the center of Volos. The
house is a 3 floor pivate neoclassical residence of one of the
oldest buildings of city, builded in the year 1930 .
The main project was to renovate this old house through
changing first of all the use of each room. The kitchen has
been transferred in one of the front rooms of the apartment
and a new bedroom has been designed inside of the roof.
Between the kitchen and the living room , in the smaller room
of the apartment has been placed the dinning room in the
center of the house.
The main aim was to respect the history of the building. The
decoration on the inside is in harmony with the imposing power of the building, leaving it with the delicate architectonic elements that dominate, creating an atmosphere of an old but
elegant apartment.
The existing bathrooms could be removed because of the age
of the building , so we decided to change the interior of them,
trying to make them look more modern than the rest of the
apartment.
Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕ Σ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕ Σ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ου ν ε μ π ισ τ ε υ θ ε ί π ρ οσ ω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη και σε
αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 30/01/2020

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η κατοικία με τίτλο GF House βρίσκεται στο κέντρο της
Βόλου . Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο ,διατηρητέο , το
οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης. Χτίστηκε
περίπου το 1930. Η κεντρική ιδέα ήταν να ανακατασκευαστεί το
εσωτερικό του κτιρίου και να εξοπλιστεί με τον πλέον σύγχρονο
ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό χωρίς όμως να
αλλοιωθεί η εικόνα και το ύφος του κτιρίου.
Στο εσωτερικό σχεδιάστηκε μια νέα διαρρύθμιση ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες του των νέων ιδιοκτητών. Η κουζίνα
μεταφέρθηκε στην μπροστινή πλευρά του διαμερίσματος
δίπλα στην τραπεζαρία που δεσπόζει στο κέντρο του . Λόγω
του ευαίσθητου κελύφους του κτιρίου και λόγω αδυναμίας
καθαίρεσης τοίχων, οι υπόλοιποι χώροι δεν άλλαξαν
διαρρύθμιση και έτσι οι κρεβατοκάμαρες παρέμειναν στις
θέσεις τους στον όροφο. Εντός της σοφίτας υπήρχε ένας
αποθηκευτικός χώρος ο οποίος ανασχεδιάστηκε για να
χρησιμοποιηθεί σαν μια νέα κρεβατοκάμαρα, του οποίου η
πρόσβαση γίνεται με το κλιμακοστάσιο.
Απομακρύνθηκαν όλες οι υγρασίες που υπήρχαν στην οροφή
, ανακατασκευάστηκαν όλα τα γύψινα διακοσμητικά με νέα και
τα εξωτερικά κουφώματα αντικαταστάθηκαν με νέα ξύλινα ίδιας
αισθητικής με τα υπάρχοντα.
Τα μπάνια παρέμειναν στις υπάρχουσες θέσεις του και
ανασχεδιάστηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν μοντέρνα υλικά κα
σύγχρονες μίνιμαλ γραμμές κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητών.
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CA HOUSE
Residence
Κατοικία

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Mykonos
Μύκονος

Place
Τόπος

Private
Ιδιώτης

Client
Πελάτες

2018
2018

Year
Έτος

120 sq.m.
120 τ.μ.

Surface
Επιφάνεια

3

0,77

3

WORK

2,15

0,25

POSITION

0,77

0,39

0,04

0,32

0,22

2,64

0,11

0,2

0,32

0,2

0,14

0,18

0,32

1,12

1,93

1,24

2,59

0,77

0,89

0,76

0,04

1,04

0,04

0,76

2,57

0,82

0,12

1

Η κατοικία βρίσκεται στον οικισμό Ορνός στη Μύκονο. Πρόκειται
για ένα μονόροφο κτίσμα το οποίο αρχικά κατασκευάστηκε για
να είναι στάβλος.

The owner wanted to renovate the property and transform it to
a guest house, with an office.

Η ιδιοκτήτρια θέλησε να μετατρέψει το στάβλο σε κατοικία
ξενώνα με ανεξάρτητη είσοδο για έναν χώρο γραφείου.

The residence has 4 rooms. An open kitchen kitchen in placed
next to the living room and the restroom (wc) has been placed
between the living room and the bedroom. The main reason
for that design was to use as much space it was possible to
have a bigger bathroom , and also to have more privacy in the
bedroom.

Η αισθητική που επιλέχθηκε είναι η κυκλαδίτικη με boho
πινελιές. Σχεδιάστηκε μια ανοιχτή κουζίνα που βρίσκεται σε έναν
ενιαίο χώρο με το καθιστικό. Η πρόσβαση στην κρεβατοκάμαρα
γίνεται μέσα από το WC με σκοπό την μέγιστη εκμετάλλευση του
χώρου για τη δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου χώρου
WC.

The interior design is based on the typical mykonian
design, with builded sofas and white surfaces on the walls.

Στην ανατολική πλευρά του κτιρίου σχεδιάστηκε ένας
ανεξάρτητος χώρος γραφείου.
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This private residence is located in the area of Ornis in the island of Mykonos. The house is a one floor building , part of
bigger property . The building was constructed to be a stable.
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L HOUSE
Type
Τύπος Καταστήματος

Residence
Κατοικία

Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Moscow / Russia
Μόσχα / Ρωσσία

Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Private
Ιδιώτης
2015
2015
1250 sq.m.
1250 τ.μ.

Located in the prestigious residential area Rublyovka in the
southwestern suburbs of Moscow, the L-House is a residential
complex of 6 buildings with total surface of 1250 m2.
Following the clients wish, the L-house is oriented to have views
overlooking to the forrest. The main concept is based in the
introversion of the complex, using an L shape for the design of
the master plan. The L-shape of the plan is inspired from the
shape of a Hockey Stick.
The buildings are located around of an internal yard facing
to each other.
The complex is composed of:
• Main 3 floor residence
• Indoor Pool and spa building
• Office
• Greenhouse
• Barbecue
• Sauna and bagno
• Quest House
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Τοποθετημένο στην περιοχή Ρουμπλιόφκα στα βορειοδυτικά
προάστια της Μόσχας, η κατοικία με τίτλο L-House είναι μια
ιδιωτική κατοικία αποτελούμενη από 6 διαφορετικά κτίρια
και καλύπτει εμβαδό περίπου 1250 τετραγωνικά μέτρα.
Ακολουθώντας τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη, η κατοικία τοποθετήθηκε με προσανατολισμό το δάσος. Το κύριο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού ήταν η ενδοστρέφεια του
κτιρίου, για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε στην κάτοψη
το σχήμα του λατινικού γράμματος L. Το σχήμα της κατοικίας
που επιλέχθηκε είχε επιρροές από το σχήμα της απόληξης
του μπαστουνιού του χόκεϋ.
Τα κτίρια είναι τοποθετημένα γύρω από μία κεντρική αυλή
που αποτελεί τον πυρήνα του σπιτιού.
Το συγκρότημα απαρτίζεται από:
• Κύρια κατοικία 3 ορόφων.
• Κτίριο πισίνας σε επαφή με το κτίριο της κατοικίας
• Γραφείο
• Θερμοκήπιο
• Κτίριο μπαρμπεκιού
• Σάουνα
• Ξενώνας
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A HOUSE
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Residence
Κατοικία
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Agorgiani / Arahova
Αγόριανη / Αράχοβα
Private
Ιδιώτης
2011
2011
400 sq.m.
400 τ.μ.

Located in the prestigious residential area Agiorgani near to the
ski center of Arahova, the Α-House is a residential buildings with
total surface of 400 m2.
Following the clients wish, the A-house is oriented to have
views overlooking to the forrest. The main concept is based in
the introversion of the complex, using a triangle shape for the
elevation designing the master plan. The building is a 2level
residence with an internal staircase that connects the ground
floor where the living room area is placed with the kitchen and
the pool with the first floor. In the first floor are placed themaster
bedroom and a second bedroom. Both bedroom have individual
wc. Attached to the living room is a pool placed under a glass
roof. Between the pool and the living room a hanged fireplace
is designed and constructed.
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Η κατοικία με τίτλο A-House βρίσκεται στο χωριό Αγιόριαννη
κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο της Αράχωβας. Πρόκειται για
διώροφο κτίριο, με εσωτερική πισίνα και συνολική επιφάνεια
του κτιρίου 400 τετρ.μ.
Ακολουθώντας την επιθυμία του πελάτη το κτίριο έχει τοποθετηθεί σε τέτοια θέση εντός του οικοπέδου με θέα το δάσος.
Η κεντρική ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθεί το τριγωνικό σχήμα
ώστε το κτίριο να είναι μοντέρνο, σύμφωνα με την αισθητική του
ιδιοκτήτη και να μην ακολουθεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική
της περιοχής.
Στο ισόγειο υπάρχουν ο χώρος υποδοχής καθώς και το σαλόνι και
η κουζίνα. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται η εσωτερική πισίνα η οποία
χωρίζεται από τους λοιπούς χώρους με κινητά υαλοπετάσματα.
Στον όροφο το κτιρίου βρίσκονται τα 2 υπνοδωμάτια μαζί με τα wc.
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M HOUSE
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Residence
Κατοικία
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Drosia / Athens
Δροσιά / Αθήνα
Private
Ιδιώτης
2016
2016
250 sq.m.
250 τ.μ.

This private residence is located in the northern subs of Athens,
in an area called Drosia, next to Ekali. It is 4 member family
house, with 2 floors and a private yard.
The main concept was to renovate the interior of the bedrooms of all the member of the family. The master bedroom is renovated and now looks more attractive and elegant through the new materials that have been placed so
the bedroom would look more similar to 5star hotel rooms.
The restroom has been also renovated, and new furniture and
new marble tiles have been placed in the wc.
The boys room has been redesigned and a new themefrom
star wars has been placed in his room. Logos and heroes from
the movie starwars and a fake spaceship window have been
placed also
The theme of the girls room was about a small princess.
Pink colors and a ballerina have been used around the walls.

Η κατοικία με τίτλο M-House βρίσκεται βόρεια προάστια της
Αθήνας, στην περιοχή Δροσιά, κοντά στην Εκάλη. Πρόκειται
για μια ιδιωτική μονοκατοικία που αναπτύσσεται σε 2 ορόφους
με ιδιωτική αυλή.
Η κεντρική ιδέα ήταν να ανακαινιστούν οι εσωτερικοί χώροι και
κυρίως τα υπνοδωμάτια. Η κρεβατοκάμαρα των γονιών ανακαινίστηκε με σκοπό η αισθητική της να πλησιάζει περισσότερο σε
δωμάτιο 5στερου ξενοδοχείου. Στο μπάνιο αντικαταστάθηκαν τα
είδη υγιεινής καθώς και τα υπάρχοντα πλακίδια.
Τα παιδικά δωμάτια αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν θεματικές ιδέες.
Για το δωμάτιο του αγοριού (ηλικία 6) λόγω του θαυμασμού
του για την ταινία Star Wars επιλέχθηκε να μοιάζει το δωμάτιο με διαστημόπλοιο. Για αυτό το λόγο τοποθετήθηκε ένα
παράθυρο με θέα το διάστημα στον τοίχο πάνω από το κρεβάτι ενώ στο ταβάνι κολλήθηκαν διάφορα αυτοκόλητα
από διαστημόπλοια της ταινίας.
Για το δωμάτιο του κοριτσιού (ηλικία 10) επιλέχθηκε μια πιο
κοριτσίστικη αισθητική της μικρής πριγκίπισσας σε συνδυασμό
με στοιχεία ρυθμικής γυμναστικής που ζητήθηκαν.
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RO HOUSE
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Residence
Κατοικία
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Thessaloniki
Θεσσαλονίκη
Private
Ιδιώτης
2016
2016
150 sq.m.
150 τ.μ.

This private residence is located in the center of Thessaloniki.
The apartment is in the 3rd floor of one of the oldest buildings
of city, builded in the year 1925 after the big fire that burned the
entire city in the 1912.
The main project was to renovate this old apartment through
changing first of all the use of each room. The kitchen has been
transferred in one of the front rooms of the apartment and a new
bedroom has been designed inside of the roof.
Between the kitchen and the living room, in the smaller room
of the apartment has been placed the dinning room in the center
of the house.
The main aim was to respect the history of the building.
The decoration on the inside is in harmony with the imposing
power of the building, leaving it with the delicate architectonic
elements that dominate, creating an atmosphere of an old but
elegant apartment.
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Η κατοικία με τίτλο Rο-House βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στον 3ο όροφο ενός διατηρητέο κτιρίου το οποίο είναι ένα
από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης. Χτίστηκε το 1927 αμέσως
μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 1912 κατά τη διάρκεια της οποίας
κάηκε ολοσχερώς το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η κεντρική ιδέα ήταν να ανακατασκευαστεί το εσωτερικό του
διαμερίσματος και να εξοπλιστεί με τον πλέον σύγχρονο ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό χωρίς όμως να αλλοιωθεί
η εικόνα και το ύφος του διαμερίσματος.
Στο εσωτερικό σχεδιάστηκε μια νέα διαρρύθμιση ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες του των νέων ιδιοκτητών. Η κουζίνα μεταφέρθηκε στην μπροστινή πλευρά του διαμερίσματος δίπλα στην τραπεζαρία που δεσπόζει στο κέντρο του.
Λόγω του ευαίσθητου κελύφους του κτιρίου και λόγω αδυναμίας καθαίρεσης τοίχων, οι υπόλοιποι χώροι δεν άλλαξαν διαρρύθμιση και έτσι οι κρεβατοκάμαρες παρέμειναν
στις θέσεις τους.
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TEATRO MUSIC
HALL ROOMS
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Residence
Κατοικία
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Place
Τόπος

Athens
Αθήνα

Client
Πελάτες

Private
Ιδιώτης

Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

2016
2016
250 sq.m.
250 τ.μ.
These apartments are actually the rooms that singer live while
the do their performance in the music hall Teatro in Athens.
Because of the many hours that the singer are spending in the
Music Hall, they requested to transform the existing rooms into
cozy apartments so they would feel more comfortable during
their stay.
The main idea was to create elegant spaces for both of the two
artists (Vasilis Karras – Notis Sfakianakis). They both needed
separate rooms for their fans , to give autographs, and also
another private space to prepare themselves before their performance.
Each room has a special corner for make up and a dressing
room.
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Στο Teatro Music Hall ζητήθηκε να ανακαινιστούν τα καμαρίνια
των τραγουδιστών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της σεζόν
2016-2017. (Βασίλης Καρράς – Νότης Σφακιανάκης)
Εξαιτίας των πολλών ωρών που περνούν οι τραγουδιστές
στο χώρο σε συνδυασμό με τις πολύμηνες πρόβες, τα καμαρίνια
σχεδιάστηκαν με γνώμονα να θυμίζουν άνετε διαμερίσματα στα
οποία θα μπορεί ο κάθε καλλιτέχνης να περνά όσο το δυνατόν
περισσότερες ώρες.
Το κάθε καμαρίνι διαθέτει ειδικό χώρο υποδοχής θαυμαστών στα
οποία μπορεί να δώσει αυτόγραφα ο κάθε τραγουδιστής, καθώς
και ιδιωτικό χώρο ανάπαυσης του. Έχει γίνει ειδική μέριμνα για
χώρο make up καθώς και μια μεγάλης γκαρνταρόμπας για τον
κάθε καλλιτέχνη.
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DENTAL CLINIC
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Office
Γραφείο
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Volos
Βόλος
Panagiotis Georgiou
Παναγιώτης Γεωργίου
2020
2020
125 sq.m.
125 τ.μ.

The project was to create a new dental clinic in the ground floor
of a neoclassical building in the center of Volos. The main idea
of the concept was to design a elegant space with a high tech
essence and elegant materials. According to the aesthetic of
the building, the interior design of the dental clinic is following a
classic guide line with modern stylish surfaces . Because of the
low height of the ceiling, a wooden ceiling has been designed
all over the clinic to give the essence of a much higher ceiling .
Granite white tiles are placed on the floor and wooden surfaces
are constructed on the walls. The lights on the wooden ceilings
are custom designed.
Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Π Α Μ Ι Χ Ο Σ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕ Σ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕ Σ
διατηρεί σε όλες τις περιπρώσεις
το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα
σχέδια και τις περιγραφές τα οποία
έ χ ου ν ε μ π ισ τ ε υ θ ε ί π ρ οσ ω π ικ ά
στον αποδέκτη. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς γραπτή
έγκριση. Απαγορεύεται να
αντιγραφούν, να αναπαραχθούν
και να κυκλοφορήσουν σε τρίτους
ή να αφεθούν στη διάθεσή τους.
Τα σχέδια παραδίδονται στον
πελάτη με την έναρξη της
κ α τ α σ κ ε υ ή ς .

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Π.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β.ΦΑΚΙΡΟΥΔΗ

ΒΟΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

Τα σχέδια είναι βασισμένα
σε προηγούμενη μελέτη και σε
αποτύπωση που
πραγματοποιήθηκε
στις 30/01/2020

Το project ήταν να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος οδοντιατρείου στον ισόγειο χώρο ενός διατηρητεό νεοκλασικού κτιρίου
στο Κέντρο του Βόλου. Σεβόμενοι την αισθητική του κτιρίου ,
ακολουθήσαμε στο σχεδιασμό κλασικές γραμμές με μοντέρνα
στοιχεία λόγω της νεαρής ηλικίας του οδοντιάτρου. Λόγω χαμηλού ύψους των χώρων , σχεδιάστηκαν ξύλινες οροφές στο
μεγαλύτερο μέρος του οδοντιατρείου. Λευκά γρανιτοπλακίδια
τοποθετήθηκαν στο δάπεδο . Το ξύλινο στοιχείο κυριαρχεί στους
χώρους του ιατρείου, ενώ μια ανάγλυφη εικόνα απεικόνισης μιας
οδοντοστοιχείας στον τοίχο της αίθουσας αναμονής προσδίδει μια
σοβαρότητα στο χώρο.
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1 : 50
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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DENTAL CLINIC
Office
Γραφείο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Glyfada Athens
Γλυφάδα Αθήνα

Place
Τόπος

Elina Terzimpasi
Ελίνα Τερζίμπαση

Client
Πελάτες

2017
2017

Year
Έτος

65 sq.m.
65 τ.μ.

19
66

1,36

1,47

1,2

0,

1,65
1,35

13

3

Surface
Επιφάνεια

0,94

1,52

2

2,63

6

0,97
1,46

98 1,13

0,

2

1,

1,35

0,

0,22

25

0,64

0,92

0,42

36

0,

67

0,42

0,

1,15

1,49

5

1,12

0,32

0,8

24

1,23

0,42
2,6

0,

8
2,5

0,66

22

63

0,45

3

5

0,3

ΑΝΑΜΟΝΗ 22.8m 2

0,74

18

12

1,22

ΓΡΑΦΕΙΟ 9m2

0,

8

0,5

15

10

23

1,08

0,64

0,98

0,75

4,99

25

1,7

11

74
0,

0,4

0,73

0,47

0,94

0,7

1

0,7

16

1,64

14

9

1

1,63

1,6

1

1,41

0,6

0,93

4

1,42

17

1,95

1,97

CLINIC 18.8m 2

1

0,4
0,9

0,9

8

3

Το project ήταν να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος οδοντιατρείου
στον 2ο όροφο του Εμπορικού κέντρου Millennium στη Γλυφάδα.
Η κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένας φουτουριτικός χώρος
με μίνιμαλ high tech αισθητική με φιλικά υλικά. Ένας ξύλινος
διαχωριστικός τοίχος κατασκευάστηκε για να χωρίσει τον χώρο
της αναμονής από τον χώρο του εξεταστηρίου και του γραφείου
της οδοντιάτρου. Στον τοίχο σχεδιάστηκαν παράγωνα παράθυρα
σε ειδική θέση ώστε καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας να επιτρέπουν το φυσικό φωτισμό της αναμονής . Το έπιπλο της reception
κυριαρχεί στον χώρο της αναμονής σαν ένα μεγάλο γλυπτό που
προσπαθεί αναρριχηθεί στην οροφή του χώρου ,μέσω του ξύλινου τοίχου, μεταμορφώνοντας το σχήμα του σε φωτιστικό οροφής
για το γραφείο της γραμματείας. Στον χώρο του εξεταστηρίου μια
ανάγλυφη επιφάνεια κατασκευάστηκε στον τοίχο του πάγκου της
οδοντιάτρου, για να δημιουργήσει μια οπτική έξαρση χώρο, ανάλογη της ρομποτικής αισθητικής της καρέκλας. Γρανιτοπλακίδια
τοποθετήθηκαν στα δάπεδα, ενώ αρκετές επιφάνειες τοίχων και
οροφών επενδύθηκαν με ξύλο.Οι καναπέδες και τα φωτιστικά
είναι custom σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, ακολουθώντας
την γενικότερη φουτουριστική αισθητική του οδοντιατρείου.

0,6

234

7

21

20

1,

96

0,98

2,

01

The project was to create a new dental clinic in the 2nd floor
of the Millennium Shopping Mall in Glyfada Athens. The main
idea of the concept was to design a futuristic luxury space with
a high tech essence and elegant materials. A wooden wall ,with
a parametric shape, is constructed to separate the waiting area
from the dental clinic and the doctors office. On this wooden
wall shaped windows and doors are constructed so the natural
sun light can enter in to the waiting area. The reception desk
transforms its shape ,and it looks like it want to climb to the
ceiling of the room through the wooden wall. In the dental clinic
an algorithm parametric shape is designed on the wall with
the same esthetic as the reception desk, trying to climb to the
ceiling over the dental chair. Granite tiles are placed on the floor
and wooden surfaces are constructed on the walls. The lights
on the wooden ceilings are custom designed.
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DENTAL CLINIC
Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Office
Γραφείο
Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Thessaloniki
Θεσσαλονίκη
G.Goudakos
Γ. Γκουντάκος
2016
2016
140 sq.m.
140 τ.μ.

The project was to create a new dental clinic in the lower level of
an existing dental clinic of the client. The main idea of the concept
was to design a luxury space with very expensive and elegant
materials to remember a lobby of a very class hotel. Marbles
are placed on the floor and wooden surfaces are constructed
on the walls. A new staircase has been constructed to connect
the new department of the clinic. The new dental clinic rooms
are separated for the rest waiting area with green colored glass.
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Το project ήταν να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος οδοντιατρείου στον ημιυπόγειο χώρο κάτωθεν του υφιστάμενου
οδοντιατρείου. Η κεντρική ιδέα ήταν να σχεδιαστεί ένας χώρος με ακριβά υλικά που να θυμίζει lobby ξενοδοχείου. Μάρμαρα τοποθετήθηκαν στα δάπεδα του νέου χώρου και οι τοίχοι επενδύθηκαν με ξύλο. Ένα νέο κλιμακοστάσιο ένωσε το
ήδη υπάρχον οδοντιατρείο του ορόφου με το νέο χώρο στο
ημιυπόγειο. Οι νέες αίθουσες των εξεταστηρίων χωρίστικαν
από το χώρο αναμονής με ειδικούς πράσινους υαλοπίνακες.
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DENTAL CLINIC
Office
Γραφείο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος
Kilkis
Κιλκίς

S.Daoutidou / D.Nalbandis
Σ.Νταουτίδου / Δ.Ναλμπάντης
2016
2016
180 sq.m.
180 τ.μ.

The project was to create a new dental clinic complex for 2 dental
doctors. One of the dentist is specialized in children, so his clinic
has been designed for kids. The waiting room for the kids is
actually a playroom where a child could play until he enters in
the surgery area. Through the new design, the waiting room
is acceptable from all the kids from age 3 to 15, boys and girls.
The second dentist wanted a more elegant space for the lobby
and also for his surgery area. The materials that have been used
are wood and marble to achieve the final result.
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Το project ήταν να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος οδοντιατρείου
για 2 οδοντιάτρους. Ο πρώτος εκ των δύο είναι παιδοδοντίατρος
-εξειδικευμένος στα παιδιά- επομένως ο χώρος του οδοντιατρείου του είναι σχεδιασμένος για παιδιά. Η αίθουσα αναμονής είναι ουσιαστικά ένας παιδότοπος στον οποίο θα μπορεί να περάσει
το χρόνο του το παιδί μέχρι να μπει στο χώρο του οδοντιατρείου,
που και αυτός έχει σχεδιαστεί με βάση την παιδική αισθητική.
Ο δεύτερος οδοντίατρος ήθελε έναν πιο κομψό οδοντιατρείο
τόσο για τον χώρο αναμονής όσο και για το χώρο του εξεταστηρίου. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι το μάρμαρο
και τα ξύλο για να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα.
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LAW OFFICE
Office
Γραφείο

Type
Τύπος Καταστήματος
Architecture / Interior Design
Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διακόσμηση

Zisis Papamichos
Ζήσης Παπαμίχος

Construction
Zisis Papamichos Architects and Partners
Κατασκευή
Ζήσης Παπαμίχος Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες
Place
Τόπος
Client
Πελάτες
Year
Έτος
Surface
Επιφάνεια
Photos
Φωτογραφίες

Preveza / Greece
Πρέβεζα
Alekos Voukelatos and Partners
Αλέκος Βουκελάτος και Συνεργάτες
2011
2011
180 sq.m.
180 τ.μ.
Thomas Ziogkas
Θωμάς Ζιόγκας

The Law office of Alekos Voukelatos and Partners is located in
the center of the city of Preveza. It is a Law Office with 8 Lawyers
working in the same area. The design was about to separate the
offices of each lawyer and of course to give also a new era in the
office. The offices were separated with wooden construction of
windows. New floors were placed in the office and also a new
ceiling has been placed in the roof.
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Το δικηγορικό γραφείο του Αλέξανδρου Βουκελάτου βρίσκεται
στο κέντρο της Πρέβεζας. Πρόκειται για ένα δικηγορικό γραφείο που απαρτίζεται από 8 δικηγόρους που εργάζονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Η κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργηθούν ανεξάρτητοι χώροι για τον κάθε εργαζόμενο δικηγόρο,
αλλά και να δοθεί μια νέα αισθητική στον υπάρχοντα χώρο.
Τα γραφεία χωρίστηκαν σε ανεξάρτητους χώρους με διαμπερείς ξύλινες κατασκευές, οι οποίες αφήνουν το φυσικό φως
να περάσει σε όλους τους χώρους.
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PROJECTS 2006-2020
INTERIOR DESIGN

RESTAURANT

CAFÉ

Mamalouka / Thessaloniki
Mamalouka Beach / Pefkohori Halkidiki
Kosikon /Plaka Athens
Spitiko / Halkida
Hams and Clams /Pireaus Athens
Barbadimos/ Klathmonos square Athens
Kreatofagrion /Glyfada Athens
Mano d’oro /Vouliagmeni Athens
Alati / Singapore
Belle Amie / Piraeus Athens
Ratatouille / Kifisia Athens
Selfish Restaurant / Saronida Athens
Koukounari / Holargos Athens
Gugu Meze / Kolonaki Athens
Pizzoteca / Piraeus Athens
Pizzoteca / Nea Smyrni Athens
Soleto / Glyfada Athens
Spitiko /Agia Paraskevi
Spitiko / Marousi
Beerary Apolis /Petroupoli Athens
Omilos Restaurant / Ioannina
Ammos /Porto Rafti Athens
Sirios / Ioannina
Bbq / Nea Kallikrateia
Grill House / Glyfada Athens
Bougada / Moshato Athens
Kitchen Bar / Alimos Athens
Kitchen Bar / Halandri Athens

Papillon/Brussels Belgium
Filotimos / Piraeus Athens
Coffe Avenue /Nea Smyrni Athens
Ziba /Porto Rafti - Attiki
Naytikos Omilos Thessalonikis/Thessaloniki
Apallou Thessaloniki
Anglais /Monastiraki Square Athens
Soleto / Glyfada Athens
Casca / Piraeus Athens
Living / Glyfada Athens
Dorsia / Glyfada Athens
Belle Amie / Piraeus Athens
Piu Verde / Papagou Athens
Showroom / Kolonaki Athens
Karma / Lefkada
Capital / Arta
Arthens / Aiolou street Athens
Selfish /Saronida Athens
Anchor / Saronida Athens
Artisan /Arta
Dolce Mucca / Moshato Athens
Bodega /Preveza
Provocateur / Thessaloniki
Omilos / Ioannina
Apolis Café / Petroupoli Athens
Attalos / Kamatero Athens
Parko / Thessaloniki
Brown / Kalamaria Thessaloniki
Carmelo / Xanthi
Navy /Porto Rafti Athens
Nanny / Evosmos Thessaloniki
BAR
The Hubhouse / Thessaloniki
Madame Bovary /Thessaloniki
The Fleming /Thessaloniki
Rockfellas Excelsior / Piraues Athens
Piccadilly Bar / Thessaloniki
Flipside / Thessaloniki
Maalox / Thessaloniki
Oops /Nea Filadelfia Athens
Persona / Nea Erythrea Athens
Boutique Mini Bar / Glyfada Athens
Scherzo / Petroupoli Athens
Sailing Bar / Alimos Athens
Da Luz / Kifisia Athens
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Flegra Palace / Halkidiki
Kafodeio / Ioannina
PATISSERIE
Despina Pastry Shop / Nea Erythrea Athens
Andreas / Thessaloniki
Dolce Mucca / Moshato Athens

The Scent /Kolonaki Athens
Fashion Noiz / Mykonos
Puff and Clouds / Holargos Athens
B by Nadia Boule
Aga Boutique / Kolonaki Athens
Zenya Bag Store / Thessaloniki
Nyhakia Nails / Agios Dimitrios Athens
BEACH BAR
Mamalouka Beach bar /Pefkohori Halkidiki
Santanna / Mykonos
Propela / Epanomi
Sahara Resort / Nea Kallikrateia Halkidiki
Carousel / Epanomi Thessaloniki
Hacienta /Fanari Komotini

Mexil Stand / Expo AthensExhibition
Mexil Stand /Expo Athens
ARCHITECTURE BUILDING
Amaltheia Residence / Koropi Athens
L House /Moscow Russia
S House / Dervenohoria Athens
A House / Agorgiani Arahova
Sahara Resort / Nea Kallikrateia Halkidiki
SK House / Alykes Katerini
V Houses / Oreokastro Thessaloniki
K House / Panorama Thessaloniki
O Building / Neapoli Thessaloniki
P House / Keratsini Athens
Euroceramica / Kordelio Thessaloniki
ARCHITECTURE CONTEST
International Museum of Acropolis Contest / Athens

WEDDING HALLS

SET DESIGN - SCENOGRAPHY

Amaltheia the Place /Koropi Athens
Porto Akri / Peraia Thessaloniki
Noufara / Gefyra Thessaloniki

Kentro Athinon /Nikos Oikonopoulos / Athens
Enastron Season 2019 / George Sambanis / Athens
Frangelico Live Stage /Athens
Fever Season 2019 /G.Mazonakis-P.Kiamos /Athens
Enastron Season 2018 / George Mazonakis / Athens
Evita /Municipal Theatre Piraeus
Hair /Theatre Hora Athens
Rocky Horror Show / Rex Theatre Athens
Stavros toy Notou / Rena Morfi /Athens
Stavros tou Notou / Gianna Vasileiou / Athens
Megaron Mousikis / Penny Baltatzi /Athens
Fix Live Stage / Thessaloniki
Teatro Music Hall / Athens
Posidοnio music Hall / Athens

OFFICES

Luvin / Thessaloniki
Club Vogue / Thessaloniki
Vertu Nightclub / Elliniko Athens
Blast Nightclub / Gazi Athens
Dada Club / Kozani
Alila Villa / Preveza
Barbarella / Thessaloniki
Frangelico / Kalamaki Athens
Acapella / Kalithea Halkidiki
Amnesia / Kalithea Halkidiki
Super Club / Porto Akri Athens
Fix Club / Thessaloniki

Zitateam Architecture Office / Kolonaki Athens
Ilias Violidis Offices /Thessaloniki
Georgiou Dental Clinic / Volos
Voukelatos Law Office / Preveza
GDC Gudakos Dental Clinic / Thessaloniki
Dental Clinic /Kilkis
Papamichos Architects Office / Thessaloniki
Win Win Marketing Office / Elliniko Athens
Dalamagkas Cardiologist / Tsimiski Thessaloniki
Nikiforidis Orthopedic / Ethnikis Amynis Thessaloniki
Tsiouras Civil Engineer / Ethinikis Amynis Thessaloniki
Minos Alhanati Studio Photogrpaher / Thessaloniki
R offices / Retziki Thessaloniki

Almyra Beach Suites/ Kavala
Praxitelous Hotel / Athens
Montanema Handmade Village / Karditsa
Boutique Hotel / Florina
Diamond Boutique Hotel / Ioannina
Athos Palace / Halkidiki

EXHIBITION

RETAIL

NIGHTCLUB

HOTEL

Solomonidis House /Kardia Thessaloniki
Vittas House / Ampelokipi Thessaloniki
Private Residence / Thessaloniki
Private Residence / Thessaloniki

APARTMENTS
Private Residence GV House / Volos
Private Residence Mo House/ Moscow Russia
Private Residence Ca House / Mykonos
Private Residence House / Ekali Athens
Sofronidou House /Papafi Thessaloniki

ATHENS / GREECE
Lycabettus Str. 15, 10672 Kolonaki
+30 210 33 88 007
+30 6976 63 44 44
MOSCOW / RUSSIA
1st Nagatinsky fare, 10 (4th floor), BC Newton Plaza
+7 (495) 825 52 25
+7 (985) 395 96 97
info@zitateam.gr
www.zitateam.gr

