
54026104SK

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανακαίνιση Επανάχρηση                          
“Χατζόγλειου Σχολείου”

Αύγουστος 2016



2 | TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΚΘΕΣΗ 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΚΘΕΣΗ | 3

Η πολυσύνδετη σχέση του κτιρίου με το 
περιβάλλον του αποτελεί το σημείο εκκίνησης 
της πρότασης μας. Πρόκεται για μια σχέση 
που εκτείνεται σε πολλα επίπεδα και τομείς της 
τοπικής κοινωνίας, ιστορίας, οικονομίας αλλά 
ακόμη και επικοινωνίας. 

Σημαντικό στοιχείο έμπνευσης απετέλεσε το 
εμπορίο καπνού, αφορμή και γενεσιουργή 
αιτία του οικοδομήματος υπό μελέτη, που 
διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη 
της πόλης της Κατερίνης. 

Με βάση τα προγραμματικά ζητούμενα , 
επιλέξαμε την δημιουργία όχι ένος χώρου 
στέγασης των διαφορετικών λειτουργιών αλλά 
τον σχεδιασμό ένος ζωντανού οργανισμού με 
σκοπό την πολλαπλή επικοινωνία των επιμέρους 
χαρακτηριστικών του.

 Ένα από τα δυνατά σημεία του προγράμματος 
είναι η δυνατότητα να φέρει κοντά πολλές 
διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού τόσο 
σε επίπεδο ηλικιών όσο και ενδιαφερόντων. 
Αδράξαμε αυτή την σπάνια χωρική στιγμή 
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όπου άτομα μεγάλης ηλικίας που θα ήθελαν να κάνουν 
χρήση των χώρων του ΚΑΠΗ μπορούν να συνυπάρξουν 
με νέους τουρίστες που αναζητούν πληροφορίες για 
την πόλη και την περιοχή ή ακόμη μαθητές καθοδόν για 
το ΚΕΔΔΥ μπορούν να έρθουν σε επαφή με καλλιτέχνες 
που θα εργάζονται πάνω σε κάποιο σημείο του κτιρίου 
και να μπορέσουν να αποτελέσουν αμφίδρομα στοιχεία 
συγκίνησης και έμπνευσης. 

Θελήσαμε επίσης η πρόταση να είναι ένα μοναδικό 
σημείο τομής μεταξύ της εμπειρίας του ιστορικού 
χρόνου και χώρου που δημιούργησε τις βάσεις για την 
κοινωνικόπολιτική πραγματικότητα στο σήμερα  και 
ταυτόχρονα η βάση για τον πολυεπίπεδο πειραματισμό 
που οδηγεί στην δημιουργία του αύριο.  

Για τον σκοπό αυτό κινηθήκαμε στα όρια των 
απαιτήσεων και των περιορισμών που τέθηκαν, με 
σεβασμό στα ζητούμενα και πάντα με την σκέψη 

στην αποτελεσματικότητα και την λειτουργικότητα. 
Αποφασίσαμε ότι με βάση την κατάσταση του ακινήτου 
δεν θα ήταν απαγορευτική, με οικοδομικούς ή οικονομικούς 
όρους,  η μερική αύξηση του ύψους του υπογείου για την 
φιλοξενία του χώρου εκδηλώσεων  στο επίπεδο αυτό.  
Με αυτή την κίνηση καθίσταται εφικτή η  χωροθέτηση 
όλων των απαραίτητων λειτουργιών στο υπόγειο και το 
ισόγειο αλλά ταυτόχρονα λειτουργώντας καταλυτικά 
στην διαμόρφωση των καινοτομιών που απαρτίζουν την 
νέα πρόταση. 

Το υπόγειο αποκτά την δική του ζώνη επιρροής και 
λειτουργίας, με το εξωτερικό cour anglaise να λαμβάνει 
τις διαστάσεις εξωτερικού κήπου και να χαρίζει στον 
χώρο άπλετο φυσικό φώς και αερισμό, αντάξιο ένος 
σύγχρονου χώρου εκδηλώσεων και πολλαπλών χρήσεων. 
Επιπλέον συνοδεύεται από το δικό του κυλικείο, στοιχείο 
απαραίτητο για την βιωσιμότητα και την ευημερία του. 
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1 - Χώρος Τραπεζοκαθισμάτων

2 - Κουζίνα Επίδειξης / Τραπεζαρία

3 - Χώρος Γυμναστικής / Yoga / Μαθημάτων

4 - Χώρος Υπολογιστών

5 - Χώρος Καθιστικού

6 - Χώρος Έκθεσης Έργων

ΧΩΡΟΣ ΚΑΠΗ
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Στο ισόγειο το κέντρο πληροφόρησης 
υποχώρησε από την πρόσοψη με διπλό σκοπό. 
Από την μία δημιουργεί μια μικτή ζώνη μεταξύ του 
κλειστού χώρου και του δρόμου, ενοποιώντας 
τους δύο κόσμους και φέρνοντας πιο κοντά τον 
περαστικό στην επίσκεψη του στο κέντρο. Από 
την άλλη σηματοδοτεί την είσοδο του κτιρίου 
στο καίριο σημείο της διασταύρωση, κάνοντας 
την εμφανή σε όλη την διερχόμενη κίνηση πεζών 
και οχημάτων.

Γύρω από την βιομηχανική αισθητική 
εμπνευσμένη από τα στοιχεία του παρελθόντος, 
δημιουργείται  ένας σύγχρονος λειτουργικός και 
παραγωγικός τόπος συνάθροισης ανθρώπων 
όλων των ηλικιών και χαρακτηριστικών. 

Μέσω της χωρικής δομής café  αλλά και την 
παροχή ελεύθερης χρήσης υπολογιστών και 

wifi συντίθεται η σκηνή για την παροχή και 
επίδειξη των χαρακτηριστικών και της ιστορίας 
της περιοχής της Πιερίας. Επιπλέον όλο το 
δυναμικό σκηνικό υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές 
με την βοήθεια και την συνδρομή τοπικών 
καλλιτεχνών που θα μπορούν να δημιουργούν 
και να εκθέτουν τα έργα τους στον χώρο. 
Δημιουργείται έτσι ένα πολυδύναμο πεδίο 
αλλαγών και ενδιαφέροντος, όχι μόνο για τους 
ξένους τουρίστες που αναζητούν πληροφορίες 
αλλά και για την τοπική κοινωνία που θα 
αποκτήσει ένα σημείο έκθεσης της παραγωγής 
και του ταλέντου της. 

Την ίδια λογική ακολουθεί και το ΚΑΠΗ στο ίδιο 
επίπεδο αλλά στην πιό ήσυχη μεριά του κτιρίου, 
προστατευμένο από την φασαρία του δρόμου. 
Δεν είναι ένα αποστειρωμένο και αποκομμένο 
καφενείο αλλά με την σειρά του θέλει να 

1 - Χώρος Τραπεζοκαθισμάτων (Εσωτερικός/Εξωτερικός)

2 - Μπαρ

3 - Χώρος Συνάντησης με τοπικούς ξεναγούς

4 - Χώρος Υπολογιστών

5 - Χώρος Καθιστικού

6 - Χώρος Έκθεσης Έργων 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΡΙΩΝ

Διάγραμμα χωροθέτησης κατά μήκος του κτιρίου με σκοπό την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και σε συνάρτηση με την 
αποτελεσματικότερη διάχυση του θερμικού φορτίου κατά την διάρκεια του χειμώνα (λειτουργία θερμικών στηλών).

1 - Χώρος Εισόδου

2 - Διάδρομος Κυκλοφορίας

3 - Μπαλκόνια Κυκλοφορίας

4 - Ανοιγόμενα Υαλοπετάσματα Γραφείων

5 - Χώρος Καθιστικού ΚΕΔΔΥ

6 - Χώρος Έκθεσης Έργων

ΧΩΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ
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αποτελέσει ένα χώρο δημιουργίας και παραγωγικής 
απασχόλησης για κάθε ηλικία και ενδιαφερόμενο. Η 
προσθήκη της κουζίνας επιδείξεων, της βιβλιοθήκης 
αλλά και του χώρου γυμναστικής είναι προς 
την κατέυθυνση της ενεργοποίησης και δια βίου 
μάθησης των χρηστών του. Πλαισιωμένο από τα 
δέντρα του βυθισμένου κήπου του υπογείου και 
με τα εκτενή υαλοπετάσματα το ΚΑΠΗ εμφανίζεται 
σαν να μην βρίσκεται στο κέντρο του αστικού 
ιστού. Απώτερος σκοπός μας θα ήταν η μικτή 
χρήση του χώρου και από άλλες κοινωνικές ομάδες 
σε μια προσπάθεια άρσης της απομόνωσης και 
του αποκλεισμού που συνήθως παρατηρείται σε 
αυτούς τους χώρους. 
 
Στους δυο ορόφους με τις γραφειακές χρήσεις 
επιλέξαμε να κινηθούμε με γνώμονα την απόλυτη 
βιοκλιματική λειτουργία . Μέσω των υπολογιστικών 
μοντέλων για τις τοπικές συνθήκες ηλιασμού 
και αερισμού αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν τις 
απαιτήσεις του προγράμματος, επιλέξαμε την 
δημιουργία (3) αιθρίων κατά μήκος του κτιρίου. 

Εκτός από την προφανή εισαγωγη φυσικού 
φωτισμού στους χώρους κυκλοφορίας του 
κτιρίου, με αυτά τα αίθρια επιτυγχάνεται η 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Με την βοήθεια του ωριαίου διαγράμματος είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τις αλληλοεπικαλυπτόμενες 
λειτουργείες και να αποφύγουμε την ταυτόχρονη λειτουργεία χρήσεων που δρουν οχλητικά η μια στην 
άλλη.. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΥ

Εμπνευσμένο από το άνθος του καπνού το 
λογότυπο συνδυάζει ιδανικά την ιστορία του 
κτιρίου με το μέλλον του.
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Χώρος Εκδηλώσεων (Υπόγειο)
ΚΑΠΗ
Κέντρο Πληροφόρησης
ΚΕΔΔΥ
Γραφεία Διοίκησης
Κυλικείο
Αμφιθέατρο
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αναγκαία κυκλοφορία αέρα εντός του κτιρίου για 
τους καλοκαιρινούς μήνες και η δημιουργία ηλιακών 
στηλών θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο.  
Έαν προσθέσουμε και την λειτουργία της  θερμικής 
μάζας των εξωτερικών τοίχων στους δύο ορόφους 
υπολογίζουμε ότι επιτυγχάνεται ένα αποτέλεσμα 
που ξεπερνάει κατά πολύ τις απαιτήσεις της ‘Α 
Κλίμακας του Ενεργειακού Σχεδιασμού. Επιπλέον 
με αυτή την κίνηση δημιουργούνται απαραίτητοι 
χώροι συνάθροισης και αναμονής με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών 
στους χώρους του ΚΕΔΔΥ. 

Στον 3ο όροφο βρίσκεται το κυλικείο και το 
αμφιθέατρο. Ο χώρος του κυλικείου απολαμβάνει 
της χρήσης της βεράντας και των εκτενών 

ανοιγμάτων – και του αιθρίου – με αποτέλεσμα να 
θωλώνει το όριο του εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου. Η παρουσία έργων τοπικών καλλιτεχνών  
στους χώρους του κυλικείου είναι και εδώ μεγάλης 
σημασίας και λειτουργεί αμφίδρομα για την 
επιτυχία των εμπλεκωμένων.  Η παρουσία του 
άξονα κάθετης κίνησης στο μέσο του κτιρίου 
επίτρέπει την παράλληλη και ανεξάρτητη χρήση του 
κυλικείου και του αμφιθεάτρου σαν δύο οντότητες 
συμπληρωματικές και όχί ανταγωνιστικές μεταξύ 
τους. 

Η αντικατάσταση της υφιστάμενης μεταλλικής 
οροφής με μια νέα ξύλινη οροφή με τελική 
επικάλυψη φυτεμένου δώματος έχει σκοπούς 
όχι μόνο αισθητικούς αλλά κατά κύριο λόγο 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΜΕΑ

Διαγραμματική ροή πρόσβάσεων ΑΜΕΑ. Το κενό στο ισόγειο καλύπτεται 
με πλατφόρμα αμαξιδίων (01) και η κάθετη κίνηση γίνεται με την βοήθεια 
του ανελκυστήρα (03). Σε κάθε όροφο υπάρχουν τουαλέτες ΑΜΕΑ (02).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
---------------

ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ
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βιοκλιματικούς και ενεργειακής οικονομίας. Το 
φυτεμένο δώμα αποτελεί άριστο μονωτικό 
υλικό με μεγάλη αντοχή στον χρόνο και καθότι 
η χλωρίδα αποτελείται από ενδημικά είδη δεν 
θα υπάρχει πρόβλημα ούτε όσον αφορά την 
συντήρηση της. Επιπλεόν το φυτεμένο δώμα έχει 
μεγάλα ποσοστά συγκράτησης ομβρίων υδάτων 
με σκοπό την αποφόρτωση του ήδη επιβαρυμένου 
δικτύου της ΔΕΥΑΚ, και ότι απορροή υπάρχει από 
τις επιφάνειες του κτιρίου οδηγείται στην δεξαμενή 
«γκρι νερού» στον χώρο του υπογείου για την 
εξυπηρέτηση αναγκών ποτίσματος και συναφών 
λειτουργιών (καζανάκια κλπ). 

Τέλος στην οροφή έχουν σχεδιαστεί να 
τοποθετηθούν φωτοβολταϊκα πανέλα υψηλής 
απόδοσης που θα καλύπτουν ικανό ποσοστό της 
ήδη μειωμένης ζήτησης του κτιρίου σε ενεργειακές 
ανάγκες.
 
Αξίζει να σημειωθεί οτί στα πλαίσια του 
σχεδιασμού της πρότασης, λάβαμε ειδική μέριμνα 
για τα ωράρια λειτουργιών των διαφορετικών 
χρήσεων του κτιρίου ώστε να είμαστε σίγουροι 
ότι παρά την οργανική δομή τους καμία χρήση δεν 
θα παρενοχλεί τις άλλες. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΙ

Με βάση τα στοιχεία της περιοχής και το ψηφιακό 
μοντέλο, χρησιμοποιήσαμε τον αναλυτικό αλγόρυθμο 
για να μελετήσουμε τις επιπτώσεις του αστικού 
αναγλύφου στην ροή του αέρα και το πως αυτή με 
την σειρά της επηρεάζει την αίσθηση άνεσης στους 
χρήστες του κτιρίου.
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Όσον αφορά τα υλικά που επιλέξαμε, θελήσαμε 
να κινηθούμε στις γραμμές των ιστορικών 
καπναποθηκών της βόρειας Ελλάδας όπου με 
εκτενή χρήση του απογυμνωμένου σκελετού και 
των στοιχείων πληρώσεως δημιουργείται μια 
βιομηχανική εικόνα με διαχρονικότητα και σεβασμό 
στην ιστορία.  ‘Ετσι κρατήσαμε, ως οφείλαμε, τον 
σκελετό του κτιρίου και τον αποκαλύψαμε όπου 
αυτό ήταν δυνατό, ενισχύοντας παράλληλα τα 
μορφολογικά του χαρακτηριστικά (τσιμεντοκονίες 
δαπέδων, εκτεθειμένα δοκάρια κλπ.). Για το 
εξωτερικό κέλυφος, ελείψει περισσότερων 
στοιχείων, επιλέξαμε την χρήση ενός υλικού πολύ 
προσφιλούς στην ιστορία των καπναποθηκών, του 
τούβλου. Σε ειδική διάσταση για να πετύχουμε την 
τοπική του παραγωγή, μας προσέφερε παράλληλα 
την απαραίτητη μάζα για το ενεργειακό μας 
δυναμικό, όπως προαναφέραμε. 

Τα ανοίγματα των ορόφων, ελέω και των 
εσωτερικών αιθρίων και του φωτισμού που 
προσφέρουν, δεν άλλαξαν θέσεις, αριθμό ή 
διαστάσεις και διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό 
την αρχική τους μορφολογία. Τα δε ανοίγματα 
του ισογείου αντικαταστάθηκαν με ανοιγόμενα 
τύπου «ακκορντεον» για πλήρη αποκάλυψη των 
εσωτερικών χώρων όταν ο καιρός το επιτρέπει, 
δημιουργώντας με έναν ακόμη τρόπο την σύνδεση 
μεταξύ του κτιρίου και του περιβάλλοντος του. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της πρότασης, 
θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι σε πείσμα 
των δυσμενών συνθηκών που επηρεάζουν το 
κτιριοδομικό περιβάλλον, αποτελεί πεποίθηση 
μας ότι τα σχέδια για τις υποδομές του σήμερα, 
ωφείλουν να προσβλέπουν στις ανάγκες του αύριο. 
Με βάση αυτή την παραδόχη σχεδιάσαμε ένα 
ανοικτό χώρο “οργανισμό” ανοικτό σε δυναμικές 
αλλαγές παντός τύπου και ποιότητας.



12 | TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Όπως τονίσαμε και από την αρχή, 
η επιτυχία της πρότασης εξαρτάται 
σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 
βιωσιμότητα της.  

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε 
την εύρυθμη λειτουργία της αλλά 
παράλληλα να δημιουργήθούν και 
επιπλέον κίνητρα αποδοχής της 
πρότασης από την τοπική κοινότητα, 
παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποια 
αντικείμενα με βάση το προτεινόμενο 
λογότυπο του πολυχώρου. 

Αυτά θα μπορούσαν να πωλούνται 
σε εμπορικά καταστήματα εντός 
του πολυχώρου και μέρος των 
εσόδων να διατίθεται για την 
συντήρηση και ανάπτυξη του.

Τέλος σημαντικό ρόλο για την 
αναγνωρισημότητα της πρότασης 
θα είναι και η διαδικτυακή 
της παρουσία. Προτείνουμε 
την δημιουργία εξειδικευμένου 
ιστότοπου και των παρελκομένων 
του, με συνεχείς ανακοινώσεις για 
τις λειτουργίες και δραστηριότητες 
καθ΄όλη την διάρκεια του έτους.

// αφίσες // ιστοσελίδα

// ροφήματα

// ρουχισμός

// διαφημιστικά είδη

// τσάντες

// προώθηση εκδηλώσεων


