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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία με θέμα «Η επανάχρηση του
Αναψυκτηρίου φρουρίου στο Λόφο του Προφήτη Ηλία στα Τρίκαλα»
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του κύκλου Σπουδών του Π.Μ.Σ.
Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και
Συνόλων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με επιβλέποντα καθηγητή τον Δρ.
Νικόλαο Σαμαρά.

Η διπλωματική μελέτη συντάχτηκε από την : Γάκη Κωνσταντινιά του Ιωάννη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλλαν στην
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ιδιαιτέρως τον
επιβλέποντα καθηγητή μου Δρ. Νικόλαο Σαμαρά για την ουσιαστική βοήθεια που
πρόσφερε με την άψογη συνεργασία, τις πολύτιμες συμβουλές και την καθοδήγησή
του σε όλη την πορεία της εργασίας.
Επιπλέον, ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη τους γονείς μου, τον σύζυγό
μου Στέφανο για την ηθική και όχι μόνο συμπαράσταση που μου έδειξε στην
διάρκεια της φοίτησης μου στο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας, καθώς και τα παιδιά μου
Βάνα - Λάμπρο -Ιωάννα για τα γέλια τους και τις ζωγραφιές τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που
συντάχθηκε στο πλαίσιο

του Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι «Η επανάχρηση του

Αναψυκτηρίου φρουρίου στο Λόφο του Προφήτη Ηλία στα Τρίκαλα». Στόχος της
εργασίας είναι να γίνει μια ολοκληρωμένη πρόταση, ερευνώντας και λαμβάνοντας
υπόψη τις τυχόν δομικές βλάβες του και τις ανάγκες της πόλης για επανάχρησή του.
Αναλυτικά περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική αποτύπωση και την ιστορική τεκμηρίωση
του μνημείου, την παθολογία και την αποτίμηση των φθορών καθώς και πρόταση
επεμβάσεων για την αποκατάστασή του και επανάχρησή του. Το κτήριο αποτελεί
σύμβολο χρονικής- ιστορικής διαδοχής. Τα σημάδια της φθοράς μαρτυρούν τη δράση
της φύσης και του ανθρώπου και οι επεμβάσεις που θα γίνουν έχουν σκοπό τη
συντήρησή του και τη διατήρηση της μνήμης. Σε σχεδιαστικό επίπεδο δίνεται
πρόταση για το κτήριο αλλά όχι για τον ήδη διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο ο
οποίος κρίνεται ικανοποιητικός. Η επιλογή της νέας χρήσης προέκυψε μελετώντας τα
δεδομένα και τις ανάγκες του κτηρίου και του τόπου. Στοιχεία όπως η θέση του σε
σχέση με την πόλη και τα κοντινά μνημεία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το εν λόγω
κτήριο με τους αντίστοιχους περιορισμούς, το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον
και η ιεράρχηση των αξιών του μνημείου, αποτελούν τα βασικά δεδομένα που
επηρέασαν την επιλογή της νέας χρήσης και την τελική διαμόρφωση της πρότασης.
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1ο Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.1

Γεωγραφική θέση
Ο Δήμος Τρικκαίων, ανήκει στην περιφέρεια Θεσσαλίας, με θέση στον

ηπειρωτικό κορμό της χώρας κεντροανατολική (Εικ-1) (Δήμος Τρικκαίων, 2015).

Εικ-1 Η Θέση της Πόλης Τρικάλων στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας,
Google Earth Μάρτιος 2019
Γεωγραφικά βρίσκεται στο κεντρικό μέρος του Ν. Τρικάλων και συνορεύει
από βορρά με τον Δήμο Καλαμπάκας, νότια με τον Δήμο Μουζακίου της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ανατολικά με τον Δήμο Φαρκαδόνας και
νοτιοδυτικά με τον Δήμο Πύλης.
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Στον ευρύτερο γεωφυσικό χάρτη τα Τρίκαλα ανήκουν σε μια τεράστια
πεδιάδα που οριοθετείται βορειοδυτικά από την οροσειρά της Πίνδου και
βορειοανατολικά από το ορεινό - ημιορεινό συγκρότημα των Αντιχασίων Όρεων.
Παρατηρούμε δηλαδή ότι ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει ένα πλούσιο ανάγλυφο εντός
του οποίου αλληλεπιδρούν διάφορα οικοσυστήματα (Εικ-2). (Δήμος Τρικκαίων,
2015)

Εικ-2 Γεωγραφική Θέση της Πόλης Τρικάλων (Google Earth, Μάρτιος 2019)
Σύμφωνα με την τελευταία διοικητική διάρθρωση της χώρας (Πρόγραμμα
"Καλλικράτης" - Ν. 3852/2010), ο Δήμος Τρικκαίων ανήκει στους μεγάλους
ηπειρωτικούς Δήμους της χώρας . Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 608.48 τ.χλμ
και ο πληθυσμός του περίπου 81.355 κάτοικοι σύμφωνα με απογραφή του Δήμου
Τρικκαίων. Ειδικότερα, ο Δήμος Τρικκαίων σήμερα διαιρείται σε οκτώ (8)
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Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στους 8 πρώην Καποδιστριακούς
συγχωνευθέντες δήμους (Εικ-3) (Δήμος Τρικκαίων, 2015).
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
7. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
8. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ

Εικ-3 Οι Οκτώ (8) πρώην Καποδιστριακοί συγχωνευθέντες δήμοι (Δήμος Τρικκαίων,
2015)
Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1484/Β/10-10-03) τα Τρίκαλα
χαρακτηρίζονται ως:
• αστικό κέντρο
• διοικητικό κέντρο με Νομαρχιακού επιπέδου λειτουργίες
• κέντρο υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή, με έμφαση στη ζωική και δασική
• συγκοινωνιακός κόμβος
• κέντρο εμπορίου
• τουριστικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας (Πίνδος - Μετέωρα)
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1.2

Αναδρομή στο παρελθόν
Η πόλη των Τρικάλων είναι ένα σύγχρονο οικιστικό κέντρο με πολλές

ομορφιές, καλή ρυμοτομία, πεζοδρόμους, μεγάλες πλατείες και πάρκα. Βρίσκεται στη
μέση της θεσσαλικής πεδιάδας και στους δρόμους που οδηγούσαν στην Ήπειρο,
κοντά στις υπώρειες των Χασίων, στη θέση της αρχαίας πόλης Τρίκκης και λόγω της
θέσης της δέχθηκε πολλές επιδρομές. Πήρε το όνομά της από τη κόρη του Πηνειού.
Θεωρείται γενέτειρα του Aσκληπιού και της Νύμφης Tρίκκης, προστάτιδας της
υγείας. Ήταν σημαντικό κέντρο της αρχαιότητας, καθώς εδώ έζησε ο Ασκληπιός, ο
οποίος ήταν και βασιλιάς της πόλης και γιατρός. Σύμφωνα με τον «κατάλογο Νηών»
της Ιλιάδας του Ομήρου η πόλη συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο με τριάντα πλοία
και αρχηγούς τους γιούς του βασιλιά Ασκληπιού, Μαχάωνα και Ποδαλείριο που κι
εκείνοι ήταν επίσης γιατροί.
Η Τρίκκη κατελήφθη το 343 π.Χ. από το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β’
και το 168 π.Χ. από τους Ρωμαίους. Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α’
την οικοδόμησε εκ νέου τον 6ο αιώνα. Η πόλη, που αναφέρεται πρώτη φορά με το
όνομα Τρίκαλα από την Άννα Kομνηνή στην «Aλεξιάδα» (12ος αιώνας),
λεηλατήθηκε στη συνέχεια από πολλούς επιδρομείς και παρέμεινε υπό τουρκική
κατοχή από το 1393 έως το 1881.
Στο

χώρο

ακρόπολης
αρχαίας

της
της

Τρίκκης

δεσπόζει
Ιουστινιάνειο
βυζαντινό κάστρο με
το παλιό ρολόι και
το Ασκληπιείο της
αρχαίας

Τρίκκης

(Εικ-4).
(Δήμος

Τρικκαίων,

2015)
Εικ-4 Στο χώρο της αρχαίας Τρίκκης (Google Earth, Μάρτιος 2019)
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Σημεία αναφοράς (Εικ-5) για τους Τρικαλινούς αποτελούν :
Ο Ληθαίος ποταμός, το όνομα του οποίου σημαίνει «ποταμός της λήθης». Η
πόλη διασχίζεται από τον ποταμό Ληθαίο, ο οποίος πηγάζει από τα Aντιχάσια και
εκβάλλει στον Πηνειό. Oι όχθες του, στολισμένες από πανύψηλα δέντρα, συνδέονται
με πολλές γέφυρες, ορισμένες από τις οποίες προορίζονται για τους πεζούς.
Η κεντρική πεζογέφυρα είναι ένας από τους συνδετικούς κρίκους της πόλης
καθώς ενώνει τον πιο εμπορικό δρόμο των Τρικάλων, την οδό Ασκληπιού με την
Κεντρική πλατεία των Ηρώων Πολυτεχνείου.
Το καταπράσινο άλσος του Προφήτη Ηλία, ένας πευκόφυτος λόφος που
αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για τα Τρίκαλα, με θέα την πόλη και σε κοντινή
απόσταση από το κέντρο της. Στο λόφο λειτουργεί το Αναψυκτήριο του Φρουρίου
που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, το τουριστικό
περίπτερο κι ένα σταυροειδές εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία του έτους 1896. Ο
ζωολογικός κήπος, ο οποίος εκτείνεται μέσα στο καταπράσινο φυσικό τοπίο
λειτουργεί επίσης σε καθημερινή βάση και φιλοξενεί αρκετά είδη ζώων σε μια
έκταση 39 περίπου στρεμμάτων.Στους πρόποδες του λόφου έξω από το φρούριο οι
ιστορικές συνοικίες Βαρούσι και Μανάβικα με τους στενούς δρόμους και τα
παραδοσιακά σπίτια, συνθέτουν την εικόνα της διατηρητέας συνοικίας.
Το εμπορικό κέντρο, τα όμορφα γεφύρια, αλλά και oι σωζόμενοι σήμερα ναοί
των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος και του
Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, της Αγίας Μαρίνας , της Αγίας
Παρασκευής, της Παναγίας Φανερωμένης ή του Γενεσίου της Θεοτόκου, της Αγίας
Επισκέψεως κλπ. μαρτυρούν έναν αδιάσπαστο σε συνέχεια πολιτισμό.

Κοντά στην εκκλησία του
Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται το
μεγαλοπρεπές μνημείο τέμενος
Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί),
χτισμένο περί τα μέσα του 16ου
αιώνα από τον αρχιτέκτονα Σινάν
πασά,

ελληνικής

καταγωγής.

(Κατσαρός Κ. 2018)

Εικ-5 Σημεία Αναφοράς της πόλης των Τρικάλων (Κατσαρός Κ. 2018)
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Ο μύλος Ματσόπουλου με το φυσικό πάρκο του , το πάρκο του Αγίου
Γεωργίου και τέλος οι περιβάλλοντες την πόλη, εξοχικού χαρακτήρα, δεκατρείς
προαστιακοί αγροτικοί οικισμοί που απεικονίζονται στον χάρτη (Εικ-6) (Κατσαρός
Κ. 2018).

Εικ-6 Οι δεκατρείς προαστιακοί αγροτικοί οικισμοί – συνοικίες των Τρικάλων
(Κατσαρός 2018)
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Νομοθετικό Πλαίσιο Σχεδιασμού
Η Ιστορική εξέλιξη της Πόλης παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη (Εικ-7).

Εικ -7
Το όριο κήρυξης του
παραδοσιακού τμήματος
ΦΕΚ 201/Δ/79
(Κατσαρός2018)
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2ο ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:
2.1. Θέση και ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ο λόφος του Προφήτη Ηλία δεσπόζει στο βόρειο άκρο του Πολεοδομικού ιστού
της πόλης των Τρικάλων. Όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό
απόσπασμα ΓΠΣ είναι μια λοφώδης έκταση με ομαλό ανάγλυφο και με ήπιες κλίσεις
βόρεια και δυτικά, ενώ βορειοανατολικά το ανάγλυφο είναι πιο έντονο με
μεγαλύτερες κλίσεις πρανών (Εικ-8) (Δήμος Τρικκαίων, 2015).

Εικ-8 Τοπογραφικό απόσπασμα ΓΠΣ του λόφου Προφήτη Ηλία
(Δήμος Τρικκαίων, 2015)
14

Ο λόφος συνίσταται από αργιλικά πετρώματα – ψαμμίτες που προήλθαν από
αποθέσεις ποτάμιων συστημάτων της Τεταρτογενούς γεωλογικής περιόδου (Δήμος
Τρικκαίων, 2015).
Η συσσωμάτωση των υλικών δημιούργησε τον αργιλικό σχιστόλιθο, που
επιφανειακά σε όλη την έκταση του λόφου, έδωσε γένεση στο βαθύ αργιλώδες
έδαφος. Το μέγιστο απόλυτο υψόμετρο της περιοχής πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας είναι 155,00 μ. ενώ το ελάχιστο 120,00 μ. (Εικ-9) (Δήμος Τρικκαίων,
2015).

Εικ-9 Η Άποψη του Προφήτη Ηλία από τα Κουτσομήλια
(Πολεοδομική Ιστορία των Τρικάλων, Κατσαρός 2008-2009).
Μεταξύ των ετών 1932 και 1940 οι λόφοι ήταν και είναι ιδιοκτησία του
Ελληνικού Δημοσίου κηρύχθηκαν αναδασωτέοι και παραχωρήθηκαν προσωρινά στο
Δήμο με σκοπό την αναδάσωση η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Η
δασωθείσα έκταση περιφράχθηκε το 1976 από το Δασαρχείο Τρικάλων. Οι
παραπάνω εκτάσεις με το από 1-10-1979 Π.Δ. (ΦΕΚ 509/Δ/30-10-1979) κηρύχθηκαν
ως Αισθητικό Δάσος.
Η δασική έκταση στον λόφο του Προφήτη Ηλία με εμβαδό 39,80 στρ.
παραχωρήθηκε κατά χρήση, από το Δασαρχείο στο Δήμο, σύμφωνα με την αριθ.
15

687/11-2-2004

απόφαση

του

Γενικού

Γραμματέα

Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή μαζί με το άλσος του Προφήτη Ηλία
χαρακτηρίστηκε ως περιαστικό πράσινο (ΦΕΚ 470/24-9-1985) στο Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης των Τρικάλων. Επίσης είναι κηρυγμένο αισθητικό
δάσος λόγω της ιδιαίτερης αισθητικής, υγιεινής και τουριστικής σημασίας για την
πόλη των Τρικάλων (ΦΕΚ 609/Δ/30-10-1979).
Στην νότια-ανατολική πλευρά του Φρουρίου τα σπίτια του Βαρουσίου
καταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα της πλαγιάς, ενώ οι υπόλοιπες πλευρές του λόφου
μέχρι τα όρια του οχυρωματικού τείχους είναι καλυμμένες από τεχνητό άλσος (πεύκα
και κυπαρίσσια) που δημιουργήθηκε περίπου το 1936.
Η βόρεια και δυτική πλευρά οριοθετείται από τις οδούς Προφήτη Ηλία και
Στρατηγού Σαράφη αντίστοιχα.
Τον χώρο του φρουρίου τα τελευταία χρόνια τον επισκέπτονται πολλοί
τουρίστες και λειτουργεί σήμερα για πολιτιστικούς – αρχαιολογικούς σκοπούς καθώς
και για αναψυχή. Γίνονται σ’ αυτόν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις τους θερινούς
μήνες στο ανοιχτό θέατρο και αρχαιολογική περιήγηση από την αρχαιολογική
υπηρεσία.
Επίσης περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών και ήπιες αθλητικές
δραστηριότητες όπως περπάτημα.
Το γεγονός ότι όλη αυτή η έκταση είναι άμεσα προσεγγίσιμη, μεγαλώνει την
αξία του τοπίου, αφού είναι σε θέση να προσφέρει ταυτόχρονα χώρο για αναψυχή –
περιήγηση, απόλαυση του τοπίου. Η προσέγγιση του χώρου γίνεται από δύο σημεία.
Από τον ασφαλτόδρομο της οδού Στρατηγού Σαράφη όπου ο επισκέπτης φτάνει στον
πρώτο ή στο δεύτερο χώρο στάθμευσης του πρώτου και του δεύτερου διαζώματος ,
καθώς επίσης και από την πλευρά του Βαρουσίου μέσω οφιοειδούς πλακόστρωτης
σκάλας. Η πεζοπορία και η περιήγηση γίνεται σε διαμορφωμένα μονοπάτια
κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης των επισκεπτών ενταγμένα λειτουργικά στο χώρο.
Επιπροσθέτως αξίζει να σημειωθεί ότι

μπορεί να γίνει άμεση διέλευση και

πρόσβασης της πυρόσβεσης.
Ακριβής εκτίμηση για ανάγκη συγκεκριμένου μεγέθους πληθυσμού ατόμων για
αναψυχή είναι πρακτικά αδύνατη γιατί η αναψυχή είναι κατεξοχήν ποιοτικό και
ψυχολογικό μέγεθος, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για ζήτηση σε περίοδο αιχμής για
τη συγκεκριμένη έκταση (Δήμος Τρικκαίων, 2015).

16

2.2. Αναδρομή στο παρελθόν.
Το φρούριο των Τρικάλων, με τον επιβλητικό του όγκο είναι κτισμένο σε καίρια
θέση στρατηγικής σημασίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης των Τρικάλων, στην
κορυφή χαμηλής λοφοσειράς, προσφέρει πλήρη κατόπτευση της γύρω περιοχής,
ελέγχοντας τα περάσματα από και προς τη Μακεδονία, την Ήπειρο αλλά και την
υπόλοιπη Θεσσαλία. Επιπλέον, ο λόφος του Προφήτη Ηλία, στα ανατολικά και η
φυσική προστασία που πρόσφερε ο Ληθαίος ποταμός, στα δυτικά, καθιστούσαν το
κάστρο σημαντικότατο στην ευρύτερη περιοχή. Τη στρατηγική σημασία της θέσης
είχε αναγνωρίσει και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, ο οποίος στο πλαίσιο της
ανακαίνισης των οχυρώσεων των Θεσσαλικών πόλεων, προέβη, σύμφωνα με τον
ιστορικό Προκόπιο, στη ριζική ενίσχυση του κάστρου της Τρίκκης, στα μέσα του 6ου
αι. μ.Χ. Επίσης γίνανε εκτεταμένες οικοδομικές και επισκευαστικές εργασίες κατά
την παλαιολόγεια περίοδο και κατά
την άλωση της πόλης από τους
Οθωμανούς

για

αμυντικούς

λόγους. Επανειλημμένες επισκευές
γνώρισε το φρούριο μετά τις
θεσσαλικές επαναστάσεις του 1854
και

1878.

Το

κάστρο

αυτό

αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα
ασφάλειας

για

ανάπτυξη

του

την

αρχική

οικισμού

στις

πλαγιές και στους πρόποδες του
λόφου.

Η

παλαιά

συνοικία

Βαρούσι αποτελούσε την εύπορη,
χριστιανική και αυτοδιοικούμενη
συνοικία της πόλης που εκτεινόταν
κατά

μήκος

της

ανατολικής

πλευράς του Φρουρίου (Εικ-10)
(Δήμος Τρικκαίων, 2015).
Εικ-10 Η παλαιά συνοικία Βαρούσι που εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής
πλευράς του Φρουρίου (Πολεοδομική Ιστορία των Τρικάλων, Κατσαρός 2008-2009).
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2.3 Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία & Αρχιτεκτονικές φάσεις
του Φρουρίου.
Το φρούριο κατασκευάστηκε από ογκόλιθους κι αυτό επιβεβαιώνει ότι κτίσθηκε
στη θέση της αρχαίας ακρόπολης, που περιβαλλόταν από τείχος της κλασικής εποχής.
Σε κάτοψη έχει σχήμα ακανόνιστου τραπεζίου με τον οχυρωματικό περίβολο
προσαρμοσμένο στις υψομετρικές καμπύλες του εδάφους. Το ύψος των τειχών
κυμαίνεται, από 11 μ. έως 15μ., ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, ενώ το
πάχος ποικίλει από 1,20μ. έως και τα 1.50μ. Η ανώτερη επιφάνεια της οχύρωσης
επιστέφεται περιμετρικά από οδοντωτές επάλξεις, πίσω από τις οποίες βρίσκεται ο
περίδρομος πλάτους 0,90μ. Η οχύρωση καλύπτει έκταση περίπου δέκα στρεμμάτων
και διαιρείται με δύο εγκάρσια τείχη σε τρεις επάλληλους, σχεδόν ισόπεδους,
οχυρωματικούς περιβόλους· στοιχείο της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής κυρίως κατά
τη μεταγενέστερη βυζαντινή περίοδο, που συναντάται στο Μυστρά και στο κάστρο
της Άρτας και των Σερβίων («Κάστρο Τρικάλων» υπουργείου πολιτισμού και
αθλητισμού 19η εφορεία αρχαιοτήτων Τρικάλων, Τρίκαλα 2014). Το Φρούριο
ενισχύεται από με πέντε τετράγωνους πύργους και πολλές μικρές πολεμίστρες, ενώ η
αμυντική του επάρκεια από πολλές τοξοθυρίδες, οι οποίες παρατηρούνται κυρίως
στην ανατολική, δυτική και βόρεια πλευρά του δεύτερου και τρίτου περιβόλου. Στο
εσωτερικό

του

φρουρίου

λειτουργεί το Αναψυκτήριο,
η υδατοδεξαμενή, ο πύργος
του ρολογιού, το υπαίθριο
δημοτικό θέατρο και το
καμαροσκέπαστο μονόχωρο
κτίριο που χρησίμευε ως
πυριτιδαποθήκη

(Εικ-11),

(19η εφορεία αρχαιοτήτων
Τρικάλων, 2014).

Εικ-11 Ο εσωτερικός χώρος του κάστρου («Κάστρο Τρικάλων» υπουργείου
πολιτισμού και αθλητισμού 19η εφορεία αρχαιοτήτων Τρικάλων, Τρίκαλα 2014).
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Είναι χωρισμένο σε τρία διαζώματα (Εικ-12), (19η εφορεία αρχαιοτήτων Τρικάλων,
2014).

Εικ12- Τα τρία Διαζώματα («Κάστρο Τρικάλων» υπουργείο πολιτισμού &
αθλητισμού 19η εφορεία αρχαιοτήτων Τρικάλων, Τρίκαλα 2014).
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Στο πρώτο διάζωμα, στη δυτική πλευρά, ανοίγεται μια τοξωτή λίθινη πύλη εισόδου
(Εικ-13 & Εικ-14).

Εικ-13 Η 1η πύλη εισόδου στον χώρο του Φρουρίου
(Καστρολόγος, Σύρος 2019)

Εικ-14 Η 1η Πύλη εισόδου στον χώρο του Φρουρίου,
(«Φρούριο Τρικάλων» υπουργείο πολιτισμού και αθλητισμού
19η εφορεία αρχαιοτήτων Τρικάλων, Τρίκαλα 2014).
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Στην ανατολική πλευρά του διαζώματος κατασκευάσθηκε 2η Πύλη εισόδου με
μια κλιμακωτή, λίθινη, οφιοειδής σκάλα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης από το
Βαρούσι το 1960 (Εικ-15) & (Εικ-16). (Δήμος Τρικκαίων, 2015).

Εικ-15 Απεικονίζεται 2η Πύλη Εισόδου & η οφιοειδή μορφή της σκάλας
στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Αναδασωθείσας Έκτασης, (Τσιακμάκης, 1988).

Εικ-16
Η πρόσβαση στο
κάστρο από το
Βαρούσι («Κάστρο
Τρικάλων» υπουργείο
πολιτισμού και
αθλητισμού 19η
εφορεία αρχαιοτήτων
Τρικάλων, Τρίκαλα
2014).
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Το δημοτικό κατάστημα (Κτίριο Β, όπως φαίνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό) είναι ένα κτίριο συνολικού εμβαδού 600,48 τ.μ. και η νότια όψη του
φαίνεται στην εικόνα (Εικ-17).

Εικ-17 Νότια Όψη του Δημοτικού Καταστήματος (Καστρολόγος, Σύρος 2019)
Κατασκευάστηκε το 1960 και ανακαινίστηκε το 1997 από τον Δήμο
Τρικκαίων και λειτούργησε ως αναψυκτήριο. Οι επεμβάσεις που γίνανε στο κτίριο
του δημοτικού καταστήματος ήταν η μόνωση του δώματος, η συντήρηση των
χώρων εστίασης και υγιεινής, η

καλύτερη λειτουργικότητα του κτιρίου, ο

εντυπωσιακός βυζαντινός διάκοσμος της οροφής , η αλλαγή των κουφωμάτων και
ελαιοχρωματισμοί.
Το 1987 με μελέτη του Δήμου Τρικκαίων διαμορφώνεται όλος ο περιβάλλων χώρος
με περιπατητικούς διαδρόμους, αποκαταστάσεις με λιθοδομές πλατωμάτων,
ανακαίνιση και εμπλουτισμός του σιντριβανιού, φυτεύματα δένδρων, ανθέων,
πρασίνου, καθιστικά και παραδοσιακά φωτιστικά με σκοπό την ποιοτική και
αισθητική αναβάθμιση όλου του χώρου και την ανάδειξη του χώρου του κάστρου .
Η υδατοδεξαμενή (Κτίριο Δ, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό)
κατασκευάστηκε πριν το 1955, είναι υπόγεια, διαστάσεων 37,00χ24,50μ το
υποκείμενο και 9,00χ5,7μ το υπερκείμενο, βάθους 5,00μ. Η κατασκευή της είναι από
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λιθοδομή. Στην ανατολική πλευρά του δεύτερου διαζώματος κατασκευάσθηκε από
τους Οθωμανούς ο πύργος
του ρολογιού ύψους 33 μ. Το
πρώτο αυτό ρολόι, έφερε μια
επιγραφή

στα

τουρκικά:

«έργο του Γιουσούφ Σενάι,
κατοίκου

φρουρίου,

Τιρχάλα» και τη χρονολογία
1641,

το

βομβαρδίστηκε

οποίο
από

τους

Γερμανούς. Στην ίδια θέση
κατασκευάστηκε
δεκαετία

τη

1930

από

τον

δραστήριο

Δήμαρχο

Τρικκαίων

Θ.

Θεοδοσόπουλο
ρολόι,

ένα

ύψους

άλλο
25,50μ.

συνολικής κάλυψης εμβαδού
=46,8τ.μ.

και

εμβαδού

συνολικού
δόμησης:

221,13τ.μ. (Εικ-18), (Δήμος
Τρικκαίων, 2015).
Εικ-18 Ο πύργος του ύψους 33 μ («Κάστρο Τρικάλων»
υπουργείο πολιτισμού & αθλητισμού 19η εφορεία
αρχαιοτήτων Τρικάλων, Τρίκαλα 2014).
Ο φέρων Οργανισμός του είναι φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή. Το πάχος
της τοιχοποιίας είναι μεταβλητό καθ΄ύψος από 1.05μ στη βάση του έως 0.40 μ στην
κορυφή. Αποτελείται από έξι (6) ορόφους . Η τοιχοποιία του 4 ου ορόφου βρίσκεται σε
εσοχή σε σχέση με την τοιχοποιία των πιο κάτω ορόφων και στηρίζεται σε δοκούς
από οπλισμένο σκυρόδεμα που μεταφέρουν τα φορτία της αναδωμής στην τοιχοποιία
των παρακάτω ορόφων. Ομοίως και στην τοιχοποιία του 5ου ορόφου.
Πλήρης μελέτη ανακαίνισης, αποκατάστασης και ενίσχυσης του φέροντος
οργανισμού του πέτρινου πύργου του ρολογιού. έγινε και το έτος 2000.
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Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, αλλά χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη
από την ανασκαφική έρευνα, σ’ αυτόν τον χώρο είχαν ανεγερθεί κατά τους
βυζαντινούς χρόνους οι ναοί του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος. Στο ίδιο διάζωμα κατασκευάστηκε το 1988 ανοικτό θέατρο, στο χώρο του
οποίου δίνονται κάθε χρόνο παραστάσεις και συναυλίες.
Το τρίτο διάζωμα είναι το σημαντικότερο, αφού έχει περίοπτη θέση κι οπτική
επαφή με όλη τη γύρω περιοχή. Καταλαμβάνει το βορειοανατολικό ανώτατο άκρο
της ακρόπολης, ακολουθώντας ακανόνιστο τεταρτοκύκλιο σχήμα με έκταση περίπου
1.200 τ.μ. Στα δυτικά
του

εσωτερικού

διαζώματος

του

σώζεται

καμαροσκέπαστο
μονόχωρο κτίριο που
χρησίμευε

ως

πυριτιδαποθήκη
(Εικ-19)
(Δήμος

& (Εικ-20).
Τρικκαίων,

2015).
Εικ-19

Καμαροσκέπαστο

μονόχωρο

κτίριο

(«Κάστρο

Τρικάλων» υπουργείο πολιτισμού και αθλητισμού & 19η
εφορεία αρχαιοτήτων Τρικάλων, Τρίκαλα 2014).

Εικ-20 Καμαροσκέπαστο μονόχωρο κτίριο («Κάστρο Τρικάλων» υπουργείο
πολιτισμού και αθλητισμού & 19η εφορεία αρχαιοτήτων Τρικάλων, Τρίκαλα 2014).
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Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων λέγεται ότι στο χώρο αυτό υπήρχε άνοιγμα,
που λειτουργούσε ως έξοδος από το κάστρο σε εποχές εχθροπραξιών. Το άνοιγμα
αυτό αποτελούσε είσοδο τούνελ, που περνούσε κάτω από το τείχος κι ακολουθώντας
βορειοανατολική κατεύθυνση, διέσχιζε τη νότια πλαγιά του λόφου του Προφήτη
Ηλία, καταλήγοντας στην Καλαμπάκα, στο ύψος του ναού της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξή του από
αρχαιολογική έρευνα.
Η αποκατάσταση τμημάτων του τρίτου διαζώματος του κάστρου υλοποιήθηκε
με αυτεπιστασία από τη 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Εντάχθηκε με
προϋπολογισμό 700.000 Ευρώ στο Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ –
ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 στον Άξονα Προτεραιότητας 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.
Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Πολιτισμού, το Φρούριο θεωρείται
απαραίτητο για την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στην περιοχή. (19η εφορεία
αρχαιοτήτων Τρικάλων, 2014)
Η ανάδειξη και αξιοποίηση του δημοτικού καταστήματος στον χώρο του
κάστρου με αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον συνεπάγεται, ανάλογα με την
κατάσταση διατήρησής του και την νέα χρήση που θα παραλάβει, μια σειρά
επεμβάσεων. Οι επεμβάσεις έχουν στόχο να εξασφαλίσουν

την

διατήρηση -

προβολή της αρχιτεκτονικής, ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας του, καθώς και την
εξασφάλιση της βιωσιμότητας της χρήσης. Η διαδικασία αποκατάστασης και
επανάχρησης προϋποθέτει την σε βάθος μελέτη της ταυτότητας του κτίσματος, τη
διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και των αλλαγών που θα επιφέρει η
νέα χρήση στο κτίριο και τέλος τη διατύπωση προτάσεων και την εφαρμογή της
επέμβασης.
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3ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ)
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ

3.1. Τοποθέτηση του Δημοτικού Καταστήματος σε σχέση με το οικόπεδο.
Το Δημοτικό Κατάστημα (Αναψυκτήριο) είναι σε εξέχουσα, πανοραμική και
δεσπόζουσα χωροταξική θέση και η φρουριακή αρχιτεκτονική του μνημείου,
απόλυτα εναρμονισμένη με τα στοιχεία του περιβάλλοντος, και η πλαστικότητα της
μορφής. (βλέπε τοπογραφικό Διάγραμμα με αποτύπωση όλων των κτιρίων) (Εικ-21).
(ΔήμοςΤρικκαίων, 2015).

Εικ-21 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ (ΔήμοςΤρικκαίων, 2015).
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3.2 Η Αρχιτεκτονική του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο)
Είναι ισόγειο κτίσμα, με κάτοψη του αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο. Η είσοδος
βρίσκεται στον ημιυπαίθριο χώρο της νότιας όψης και η υψομετρική του διαφορά με
το επίπεδο του εδάφους καλύπτεται με πέντε κυκλικά μαρμάρινα σκαλοπάτια.
Μπαίνοντας

στον χώρο του κτιρίου υπάρχει ο χώρος υποδοχής – βεστιάριο –

γραφείο με συνολικό εμβαδό 60,20τ.μ. αριστερά της εισόδου η καφετέρια – bar
εμβαδού 76,16 τ.μ.. Απέναντι η κουζίνα με μια μικρή αποθήκη εμβαδού 71,76 τ.μ.
και οι χώροι υγιεινής

WC εμβαδού 35,80 τ.μ. Δεξιά της εισόδου βρίσκεται το

εστιατόριο εμβαδού 179,11 τ.μ.. Δίπλα από τους χώρους υγιεινής WC είναι ο χώρος
του λεβητοστασίου με εμβαδό 21,26 τ.μ. και ο χώρος Γενικής αποθήκης εμβαδού
99,04τ.μ. όπως απεικονίζονται στην παρακάτω κάτοψη. (Εικ-22).

Εικ-22 Κάτοψη Αναψυκτηρίου του Φρουρίου
(Αρτοπούλου Μ., Κ. Γάκη κ.α , Δήμος Τρικκαίων, 2015)
Ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και η πλήρωση των
εξωτερικών τοίχων έγινε από οπτοπλινθοδομή μπατικού τύπου και επενδύθηκαν
εξωτερικά με πέτρα ιδίου τύπου με αυτή του πύργου του ρολογιού προκειμένου να
27

υπάρξει απόλυτη εναρμόνιση του νέου κτηρίου με το παλιό όπως διαφαίνεται στις
όψεις του κτηρίου (Εικ-23).

Εικ-23 Όψεις Αναψυκτηρίου του Φρουρίου
(Αρτοπούλου Μ., Κ. Γάκη κ.α , Δήμος Τρικκαίων, 2015)
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Η εσωτερική τοιχοποιία είναι δρομική και τα δάπεδα του κτιρίου είναι επιστρωμένα
με κεραμικά πλακάκια ενώ τα ανοίγματα του παράθυρα – πόρτες είναι ξύλινα
κουφώματα.
Ο χώρος της γενικής αποθήκης κατασκευάστηκε μεταγενέστερα με μεταλλικό
φέροντα οργανισμό και επιστέγαση λαμαρίνας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες
του κτιρίου που προέκυψαν σε βάθος χρόνου.
Το συνολικό εμβαδό του Δημοτικού Καταστήματος είναι 600,48 τ.μ. και οι
ημιυπαίθριοι χώροι έχουν εμβαδό 100,26 τ.μ. .
Το συνολικό εμβαδό δόμησης του κτιρίου με τους βοηθητικούς του χώρους και
τους ημιυπαίθριους είναι 706,73 τ.μ. και το συνολικό εμβαδό κάλυψης του κτιρίου
υπολογίζοντας και το εμβαδό των κλιμάκων και των ραμπών του κτιρίου είναι
753,38τ.μ.
Το δημοτικό κατάστημα έχει εμβαδό 488,56τ.μ. Η βοηθητική αποθήκη δηλώνεται
με εμβαδό 99,04τ.μ. διότι η χρήση της δε συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 2 της
αριθμ. 7581/20-2-2014 υπ. Απόφασης. (Δήμος Τρικκαίων, 2015)
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4ο ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΒΛΑΒΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
4. Κυρίως Κτίσμα
Πρόκειται για ένα κτίριο κατασκευασμένο το 1960, το οποίο όμως διατηρείται σε
αρκετά καλή κατάσταση μέχρι σήμερα. Το κτίριο εξωτερικά & εσωτερικά δεν
παρουσιάζει ιδιαίτερα εικόνα φθοράς. Παρά ταύτα προκειμένου το κτίριο να
μπορέσει να παραδοθεί σε χρήση και λειτουργία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι
παρακάτω εργασίες συντήρησης τους.
4.1 Θεμέλια
Το κτήριο δεν παρουσιάζει μακροσκοπικά εξεταζόμενο εμφανή προβλήματα που να
δημιουργούν υποψίες για προβλήματα στη θεμελίωση.
4.2. Τοιχοποιία.
Η τοιχοποιία εσωτερικά και εξωτερικά δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη φθορά .
4.3 Επιχρίσματα
Δεν παρουσιάζουν φθορά.
4.4 Χρωματισμοί – Επενδύσεις τοίχων με πλακάκια.
Βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση αλλά η αλλαγή χρήσης και οι επεμβάσεις
αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης θα υπαγορεύσουν υποχρεωτικά να γίνει εσωτερικός
χρωματισμός όλου του κτιρίου, και να επενδυθεί ο τοίχος της κουζίνας με νέα
πλακάκια καθώς και των WC.
4.5. Δάπεδα
Η Κατασκευή των δαπέδων της κουζίνας κρίνεται μη λειτουργική, καθώς λόγω
κακής μόρφωσης και μη προσεγμένης τοποθέτησης των πλακιδίων, τα δάπεδα
παρουσιάζουν μια ανομοιόμορφη και όχι επίπεδη επιφάνεια, χωρίς σταθερό πλάτος
αρμών. Στους χώρους των WC εμφανίζονται δάπεδα με φθαρμένα πλακίδια και πολύ
έντονες ή και ανεπιθύμητες κλίσεις, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση των νερών που
δεν αποχετεύονται. και για αυτό κρίνεται απαραίτητο ότι πρέπει να αντικατασταθούν
πλήρως. Η αποθήκη θα μετατραπεί σε παιδότοπο και η αλλαγή χρήσης θα
υπαγορεύσει υποχρεωτικά να γίνει αντικατάσταση των πλακιδίων. Τα δάπεδα των
υπόλοιπων χώρων και των εξωστών δεν παρουσιάζουν φθορά .
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4.6. Κουφώματα – Υαλοπίνακες
Τα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου δεν παρουσιάζουν φθορές, αλλά
κάποιες εξωτερικές μπαλκονόπορτες θα ρυθμιστούν να ανοίγουν προς τα έξω.
Στον χώρο του «Καφέ» και στην πόρτα της κουζίνας που οδηγεί στον αύλειο χώρο οι
υαλοπίνακες είναι κατεστραμμένοι.
Κρίνεται αναγκαίο η συντήρηση όλων των κουφωμάτων με κατάλληλα υλικά και η
αντικατάσταση των κατεστραμμένων υαλοπινάκων στον χώρο του «Καφέ» και στην
πόρτα της κουζίνας που οδηγεί στον αύλειο χώρο.
4.7. Οροφή – Δώμα
Το δώμα του αναψυκτηρίου του Φρουρίου, δέχεται σε μεγαλύτερο βαθμό τις
αρνητικές επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων. Η ηλιακή ακτινοβολία (UV) φθείρει
με τον καιρό τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σαν επικαλύψεις
(στεγανοποιητικές στρώσεις), ενώ οι εναλλαγές θερμοκρασίας προκαλούν συστολές
και διαστολές που καταπονούν και οδηγούν σε αστοχίες (ρωγμές ή αποκόλληση
επικαλύψεων). Παράλληλα η ταράτσα είναι εκτεθειμένη σε συνεχή ή μεγάλης
διάρκειας παρουσία νερού, χιονιού ή πάγου στην επιφάνειά της. Εκτός από τη
στεγανοποίηση της ταράτσας που θα προστατέψει το κτίριο από τη διείσδυση του
νερού, το χειμώνα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η θερμότητα που συγκεντρώνεται
κάτω από την ταράτσα από το θερμό αέρα του κτιρίου δε θα διαφεύγει στο
περιβάλλον, ενώ το καλοκαίρι θέλουμε να αποφύγουμε τη θέρμανση του εσωτερικού
χώρου από την αύξηση της θερμοκρασίας των δομικών στοιχείων λόγω της ηλιακής
ακτινοβολίας. Τη λύση σε αυτό το θέμα έρχεται να δώσει η τοποθέτηση
θερμομόνωσης.
4.8. Κλίμακες
Δεν παρουσιάζουν φθορά.
4.9. Κιγκλιδώματα με πλαίσιο μεταλλικό και τζάμι.
Δεν παρουσιάζουν φθορά , αλλά θα χρειασθούν τα πλαίσια βάψιμο για να
συντηρηθούν.
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4.10. Εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός της κουζίνας και του μπαρ – καφετέριας βρίσκεται σε ικανοποιητική
κατάσταση αλλά η αλλαγή χρήσης θα υπαγορεύσει ολική αντικατάσταση του
εξοπλισμού.
4.11. Εγκαταστάσεις
Η αλλαγή χρήσης και οι επεμβάσεις αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης θα υπαγορεύσουν
υποχρεωτικά να γίνει παροχή ύδρευσης & αποχέτευσης και παροχή ρεύματος στο
χώρο του μπαρ – καφέ. Ο ηλεκτρολογικός πίνακας στον χώρο της κουζίνας είναι
παλιός και επιβάλλεται να αλλαχθεί με νέο αυτόνομο ηλεκτρολογικό πίνακα με νέες
γραμμές. Τα Καλώδια για να μην είναι εκτεθειμένα πρέπει να θα τοποθετηθούν σε
ειδικά κανάλια ασφαλείας. Ο χώρος του ψυκτικού θαλάμου της κουζίνας αφού
ελεγχθεί θα αποφασισθεί η επισκευή και η συντήρησή του.
Τα φωτιστικά είναι παλαιού τύπου και οι πρίζες σε όλο το κτήριο είναι σχεδόν όλες
κατεστραμμένες γι’ αυτό υποχρεωτικά κι αυτά θα αλλαχθούν.
Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης απαιτείται να συντηρηθεί, έτσι
ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένοι σωλήνες αποχέτευσης και το φρεάτιο που
υπάρχει στον χώρο προκειμένου να μην υπάρχουν διαρροές οσμών και αποβλήτων
είναι αναγκαίο να καθαριστεί και θα σφραγιστεί με ειδικό καπάκι.
4.12. Αύλειος χώρος


Στον αύλειο χώρο του Φρουρίου υπάρχουν δυο μεταλλικά αυθαίρετα
στέγαστρα στην δυτική εξωτερική πλευρά του αναψυκτηρίου και προκειμένου
να συμμορφωθεί στις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις επιβάλλεται να
καθαιρεθούν.



Οι είσοδοι προς το χώρο του «Φρουρίου» και του Υπαίθριου Θεάτρου
παρουσιάζουν φθορές

και χρήζουν άμεσης προσοχής και απαιτείται

συντήρηση ή αντικατάσταση.
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5ο ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:
5.1. Στόχοι της επέμβασης
Η σκοπιμότητα της επέμβασης για την αποκατάσταση του Αναψυκτήριου βασίζεται
στην αναγκαιότητα της:
-διατήρησης της ιστορικότητας της Πόλης Τρικάλων και του ίδιου του κτηρίου.
-διατήρηση της κατασκευαστικής δομής του.
-διατήρηση της τυπολογίας του .
5.2. Πρόταση Αποκατάστασης
Η πρόταση αποκατάστασης στο ιστορικό Δημοτικό Κατάστημα και στο άμεσο
περιβάλλον του στοχεύει στη διατήρηση και προβολή της ιστορικής και αισθητικής
αξίας του.
Βασική αρχή

είναι ότι κάθε επέμβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα

τυπολογικά, μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτιρίου.
Σκοπός της αποκατάστασης είναι να αναδείξουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του,
είτε αυτά υπήρχαν εξ αρχής, είτε ενσωματώθηκαν μεταγενέστερα.
5.3. Μέθοδοι αποκατάστασης βλαβών
5.3.1. Θεμέλια
Το κτήριο δεν παρουσιάζει μακροσκοπικά εξεταζόμενο εμφανή προβλήματα που να
δημιουργούν υποψίες για προβλήματα στη θεμελίωση. Η ακριβής κατάστασή τους
θα διαπιστωθεί μόνο κατόπιν ερευνητικών τομών στο έδαφος.
5.3.2. Τοιχοποιία ( Επιχρίσματα – Επενδύσεις – χρωματισμοί).
Εξωτερικά: Η η λιθοδομή θα αποκατασταθεί σποραδικά με αρμολόγημα όπου
απαιτείται.
Εσωτερικά:


Θα επενδυθεί ο τοίχος της κουζίνας πλήρως με νέα κεραμικά πλακίδια
διαστάσεων 20εκ.*20εκ.



Θα επενδυθεί ο τοίχος των WC πλήρως με νέα κεραμικά πλακίδια διαστάσεων
20εκ.*20εκ.



Θα γίνει εσωτερικός χρωματισμός όλου του κτηρίου.
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5.3.3 Δάπεδα


Θα αντικατασταθούν πλήρως τα κεραμικά πλακίδια του δαπέδου κουζίνας με
κεραμικά πλακάκια διαστάσεων 30εκ.*30εκ., όπως των WC και του χώρου
παιδότοπου.

5.3.4 Κουφώματα - Υαλοπίνακες


Απαραίτητη προετοιμασία και βερνικοχρωματισμός με κατάλληλα υλικά των
εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου.
Κατάλληλη

προετοιμασία

και

ελαιοχρωματισμός

των

εσωτερικών

κουφωμάτων του κτιρίου.


Αντικατάσταση των κατεστραμμένων υαλοπίνακων στον χώρο του «Καφέ»
και στην πόρτα της κουζίνας που οδηγεί στον αύλειο χώρο.

5.3.5 Οροφή - Δώμα
Προτείνεται κατασκευαστική λύση της ανεστραμμένης θερμομόνωσης του δώματος,
προκειμένου

να

στεγάνωση

και

επιτευχθεί
βελτίωση

πλήρης
της

θερμομόνωσης της οροφής του κτιρίου από
την υγρασία. Κρίνεται απαραίτητο η
στεγανοποιητική

στρώση

να

τοποθετηθεί κάτω από τη θερμομόνωση.
Η

κατασκευαστική

ανεστραμμένης

αρχή

της

θερμομόνωσης

του

δώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία
μεγάλη ποικιλία στεγανωτικών υλικών, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλτικής
μαστίχας, των μονόφυλλων πολυμερών μεμβρανών και του σύνθετου ασφαλτόπανου.
Ως θερμομονωτικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν μόνο αυτά που δεν προσβάλλονται
από την υγρασία, κατά κύριο λόγο η εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS). Σε αυτήν την
κατασκευαστική λύση της ανεστραμμένης θερμομόνωσης του δώματος η
στεγανοποίηση προστατεύεται τόσο από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
αλλά και από μηχανικές καταπονήσεις. Κατά συνέπεια διασφαλίζεται η
στεγανότητα του κτιρίου σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Πάνω από τη θερμομόνωση
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μπορεί να τοποθετηθεί μια στρώση από χαλίκι (έρμα) για λόγους βατότητας και
συγκράτησης της από τις ανεμοπιέσεις.
5.3.6 Κιγκλιδώματα με πλαίσιο μεταλλικό και τζάμι.


Βάψιμο των πλαισίων με χρώμα σκούρο καφέ σαν των κουφωμάτων, για την
συντήρησή τους.

5.3.7 Τοποθέτηση Εξοπλισμού
Οι περισσότερες επεμβάσεις απαιτείται να γίνουν στον χώρο της κουζίνας όπου:


Θα τοποθετηθεί νιπτήρας (με παροχή ύδρευσης & αποχέτευσης) καθώς παροχή
ρεύματος για την υποστήριξη ψυγείου στο χώρο του «Καφέ».



Θα τοποθετηθούν νέες σύγχρονες ηλεκτρικές, πάγκοι και νεροχύτες
ανοξείδωτοι προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της κουζίνας από
υγειονομικής άποψης, καθώς και κρεμαστά ερμάρια στον τοίχο για να
εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος.



Θα συντηρηθεί ο χώρος του ψυκτικού θαλάμου.

5.3.8 Εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικές-υδραυλικές:


Θα γίνει έλεγχος και συντήρηση όλων των ηλεκτρολογικών γραμμών του
χώρου της

κουζίνας και ταυτόχρονα θα τοποθετηθεί νέος αυτόνομος

ηλεκτρολογικός πίνακας με νέες γραμμές όπου απαιτηθεί, προκειμένου να
καλυφτούν οι λειτουργικές ανάγκες του χώρου και να εξασφαλιστεί η
ασφάλεια του.


Όλα τα καλώδια θα τοποθετηθούν σε ειδικά κανάλια ασφαλείας .



Θα γίνει έλεγχος και συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και
αποχέτευσης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένοι σωλήνες αποχέτευσης.
Το φρεάτιο που υπάρχει στον χώρο θα καθαριστεί και θα σφραγιστεί με ειδικό
καπάκι, προκειμένου να μην υπάρχουν διαρροές οσμών και αποβλήτων.



θα αντικατασταθούν οι κατεστραμμένες πρίζες και τα φωτιστικά όλων των
χώρων



Θα τοποθετηθούν στον χώρο πυροσβεστήρες σύμφωνα με την χρήση του κάθε
χώρου.
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5.3.9 Αύλειος Χώρος


Καθαίρεση των δυο μεταλλικών

αυθαίρετων στεγάστρων στην δυτική

εξωτερική πλευρά του κτιρίου, προκειμένου να συμμορφωθεί στις κείμενες
πολεοδομικές διατάξεις και ταυτόχρονα η είσοδος προς το χώρο του «Κάστρου
« και του Υπαίθριου Θεάτρου να είναι εναρμονισμένη με τον περιβάλλοντα
χώρο (Εικ-24).

Εικ-24 Ο Αύλειος Χώρος του κάστρου (Τσιγάρας 2008).
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ΔΟΜΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΥΛΙΚΟ

Θεμελίωση

Οπλισμένο
σκυρόδεμα

Τοιχοποιία

Ο
φέρων
οργανισμός
είναι
από
οπλισμένο
σκυρόδεμα και η
πλήρωση
των
εξωτερικών τοίχων
έγινε
από
οπτοπλινθοδομή
μπατικού τύπου και
επενδύθηκαν
εξωτερικά
με
πέτρα.

Κούφωμα

Ξύλινα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(ΦΘΟΡΑ)

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το
κτήριο
δεν
παρουσιάζει
μακροσκοπικά
εξεταζόμενο εμφανή
προβλήματα που να
δημιουργούν
υποψίες
για
προβλήματα
στη
θεμελίωση.

-

Η ακριβής
κατάστασή
τους θα διαπιστωθεί μόνο
κατόπιν
ερευνητικών
τομών στο έδαφος.

Η
εξωτερική
Τοιχοποιία βρίσκεται
σε
ικανοποιητική
κατάσταση
η
λιθοδομή θα ελεγχθεί
λεπτομερώς και θα
αποκατασταθεί
το
αρμολόγημα
όπου
απαιτείται.

Επώδυνες καιρικές
συνθήκες απαιτούν
την συντήρηση της
μόνο εξωτερικά.

Θα
συντηρηθεί
η
λιθοδομή
για
να
εξυγιανθούν
τυχόν
μικροπροβλήματά
της
σποραδικά, καθώς είναι
απαραίτητη η συντήρησή
της
λόγω
καιρικών
συνθηκών .

Εσωτερικά
τα
επιχρίσματα , τα
πλακάκια στον τοίχο
της κουζίνας και των
WC είναι
σε
ικανοποιητική
κατάσταση.

Τα
κουφώματα
εσωτερικά
&
εξωτερικά
δεν
παρουσιάζουν
φθορές
,
αλλά
κάποιες εξωτερικές
μπαλκονόπορτες θα
πρέπει
να
ρυθμιστούν
να
ανοίγουν προς τα
έξω.
Στο
χώρο
του
«καφέ» και στην
πόρτα της κουζίνας
οι υαλοπίνακες είναι
κατεστραμμένοι.
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Αλλαγή χρήσης του
κτηρίου.

Επώδυνες καιρικές
συνθήκες και λόγω
της υγρασίας της
πόλης μας επιβάλει
να γίνει συντήρησή
τους.

Εσωτερικά τα επιχρίσματα
δεν παρουσιάζουν φθορά,
αλλά η αλλαγή χρήσης
επιβάλει
να
γίνει
χρωματισμός της και να
επενδυθεί ο τοίχος της
κουζίνας πλήρως με νέα
κεραμικά
πλακάκια,
καθώς και των Wc.

Συντήρηση με κατάλληλα
υλικά των εξωτερικών και
των εσωτερικών όλων των
κουφωμάτων
και
αντικατάσταση
καταστραμμένων
υαλοπινάκων στον χώρο
του «καφέ» και στην
πόρτα της κουζίνας.

Δάπεδο

Κεραμικά
πλακίδια

Το δάπεδο της
κουζίνας παρουσιάζει
μια ανομοιόμορφη
και όχι επίπεδη
επιφάνεια.
Των Wc είναι
κατεστραμμένα,
φθαρμένα με
ανεπιθύμητες κλίσεις.

Αλλαγή χρήσης
του κτηρίου.
Μη
ανομοιόμορφη και
όχι επίπεδη
επιφάνεια.
Καταστραμμένα &
φθαρμένα
πλακίδια.

Η αποθήκη
μετατρέπεται σε
παιδότοπο και η
αλλαγή χρήσης
επιβάλει την
αντικατάστασή τους
Οροφή

Δεν έχει μόνωση.

Κιγκλιδώματα

Με πλαίσιο
μεταλλικό και
τζάμι.

Τοποθέτηση
εξοπλισμού

Ξύλινα Ερμάρια
πάγκοι, ηλεκτρικές
συσκευές,
νεροχύτες.

Υγρασία

Κατεστραμμένα &
φθαρμένα
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Θα αντικατασταθούν
πλήρως τα κεραμικά
πλακίδια του δαπέδου
στον χώρο της κουζίνας,
των WC και της
αποθήκης που θα
μετατραπεί σε παιδότοπο
με κεραμικά πλακάκια
διαστάσεων 30Χ30εκ.
Τα
δάπεδα
των
υπόλοιπων χώρων και
των
εξωστών
δεν
παρουσιάζουν φθορά και
θα παραμείνουν ως έχει.

Επώδυνες καιρικές
συνθήκες
απαιτούν
τοποθέτηση
μόνωσης.

Κατασκευαστική λύση της
ανεστραμμένης
θερμομόνωσης
του
δώματος, προκειμένου να
επιτευχθεί
πλήρη
στεγάνωση και βελτίωση
της θερμομόνωσης της
οροφής του κτιρίου από
υγρασία. Πάνω από την
θερμομόνωση
θα
τοποθετηθεί μια στρώση
χαλίκι (έρμα).

Επώδυνες καιρικές
συνθήκες
απαιτούν την
συντήρησή τους.

θα χρειασθούν τα πλαίσια
βάψιμο για να
συντηρηθούν χρώματος
καφέ σκούρο.

Παλαιότητα

Θα αντικατασταθούν
στον χώρο της κουζίνας
οι παλαιές ηλεκτρικές
συσκευές φθαρμένοι
πάγκοι, νεροχύτες, καθώς
και τα κρεμαστά ερμάρια,
όπως και ο πάγκος –
εξοπλισμός του μπαρ της
καφετέριας. Επίσης θα
συντηρηθεί ο χώρος του
ψυκτικού θαλάμου.

Εγκαταστάσεις
Ηλεκτρολογικές &
Υδραυλικές

Αύλειος Χώρος

Εμφανείς
καλωδιώσεις

Φθορές &
παλαιότητα του
πίνακα
ηλεκτροδότησης
των πριζών και
των φωτιστικών.
Συντήρηση ή
δημιουργία
συστήματος
ύδρευσης &
αποχέτευσης.

Μεταλλικά
στέγαστρα &
μεταλλικές πόρτες Φθορές στις
εισόδων προς τον μεταλλικές πόρτες
χώρο του κάστρου. εισόδων προς τον
χώρο του κάστρου

(Πασαλή, Α.,2018)
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Παλαιότητα και
κακή συντήρηση

Αντικατάσταση του
παλαιού πίνακα
ηλεκτροδότησης και
δημιουργία νέων
γραμμών. Αλλαγή όλων
των πριζών και των
φωτιστικών όλων των
χώρων. Συντήρηση ή
δημιουργία συστήματος
ύδρευσης &
αποχέτευσης.

Αυθαίρετα
στέγαστρα

Καθαίρεση των δυο
μεταλλικών αυθαίρετων
στεγάστρων στην δυτική
εξωτερική πλευρά του
κτιρίου & συντήρηση –
επισκευή των εισόδων
προς το χώρο του
«Κάστρου» και του
Υπαίθριου Θεάτρου.

&
παλαιότητα - κακή
συντήρηση των
πορτών .

6ο ΠΡΟΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:
6.1 Αρχιτεκτονική πρόταση του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο)

Στο ισόγειο, προτείνεται μπαίνοντας στον χώρο του κτιρίου να παραμείνει ο χώρος
υποδοχής – βεστιάριο – γραφείο ως έχει. Αριστερά της εισόδου η καφετέρια – bar να
μετατραπεί σε εστιατόριο. Απέναντι η κουζίνα με μια μικρή αποθήκη και οι χώροι υγιεινής
WC επίσης να παραμείνουν στην ίδια θέση, αλλά με διαφορετική διάταξη του εξοπλισμού.
Δεξιά της εισόδου το εστιατόριο να μετατραπεί σε καφετέρια – μπαρ . Δίπλα από τους
χώρους υγιεινής WC είναι ο χώρος του λεβητοστασίου και ο χώρος Γενικής αποθήκης ο
οποίος προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος παιχνιδιού (παιδότοπος), όπως
απεικονίζονται στην παρακάτω κάτοψη (Εικ-25).

Εικ-25 Κάτοψη Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο)

Τα τμήμα όλων των χώρων του Δημοτικού Καταστήματος αναλύονται διεξοδικά
παρακάτω:
Α) ΥΠΟΔΟΧΗ:
Ο χώρος όπου λειτουργούν οι υπηρεσίες της Υποδοχής βρίσκεται αμέσως
μετά την κεντρική είσοδο, στο Χωλ του δημοτικού καταστήματος σε εμφανές
σημείο, ώστε να ανευρίσκεται εύκολα από κάθε εισερχόμενο.
Η Υποδοχή εμβαδού 60,20 μ2 αποτελεί το κεντρικό σημείο δραστηριοτήτων του
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δημοτικού καταστήματος, διότι εκεί δίνονται όλες οι πληροφορίες, γίνονται
κρατήσεις και τέλος από εκεί οι πελάτες αναχωρούν (Εικ-26).

Εικ-26 Κάτοψη χώρου υποδοχής – Γραφείου – Βεστιάριου
του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο).

Διαθέτει :
Β) ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
Είναι ο χώρος όπου αφήνουν οι πελάτες τα πανωφόρια τους ή άλλα προσωπικά
αντικείμενα κατά την είσοδό τους στο εστιατόριο. Βρίσκεται πριν από την κεντρική
είσοδο του εστιατορίου και στελεχώνεται με εξειδικευμένο υπάλληλο.
Προτείνεται μια άνετη είσοδος και προσπέλαση των πελατών σε όλο τον χώρο
και ειδική πρόβλεψη για άτομα με αναπηρία με είσοδο που να ανοίγει προς τα
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έξω. Διαχωρίζεται από τους χώρους κατανάλωσης (τραπεζαρίας - μπαρ), του
παρασκευαστηρίου (κουζίνα) με διπλές παλινδρομικές πόρτες που εμποδίζει τον
θόρυβο και τις οσμές να φθάσουν στους πελάτες (Εικ-27).

Εικ-27 Κάτοψη χώρου υποδοχής – Γραφείου – Βεστιάριου του Δημοτικού
Καταστήματος (Αναψυκτήριο).

Γ) ΓΡΑΦΕΙΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει το κεντρικό ταμείο, το λογιστήριο, τον έλεγχο,
το τμήμα προμηθειών και αποθηκών.
Οι δραστηριότητες του οικονομικού τμήματος αφορούν
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εισπράξεις,

μισθοδοσία, έλεγχο και συγκέντρωση λειτουργικών και οικονομικών στοιχειών της
επιχείρησης (Εικ-27).

Εικ-27 Κάτοψη χώρου υποδοχής – Γραφείου – Βεστιάριου του Δημοτικού Καταστήματος
(Αναψυκτήριο).
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Δ) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Το Εστιατόριο είναι ο χώρος όπου παρέχεται φαγητό. Σαν ανεξάρτητη μονάδα
του δημοτικού καταστήματος, είναι μια οικονομική επιχείρηση που έχει σαν
αντικείμενο δράσης την παραγωγή και διάθεση αγαθών που καλύπτουν όσο το
δυνατό περισσότερο τις ανθρώπινες ανάγκες της εστίασης (Εικ-28).

Εικ-28 Κάτοψη χώρου Εστιατορίου του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο).

Είναι άνετος, και θα δημιουργηθούν

κατάλληλες συνθήκες κλιματισμού,

φυσικού ή τεχνητού φωτισμού, επένδυσης, διακόσμησης και μουσικής
δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας και διάθεσης των θαμώνων.
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για

Στο εσωτερικό του θα δημιουργεί ατμόσφαιρα η οποία θα δίνει στους πελάτες
μια αίσθηση ευεξίας. Αυτό πρέπει να συνδυάζεται και με την εικόνα της άνεσης και
της καθαριότητας.
Ο σχεδιασμός ενός χώρου επηρεάζεται άμεσα από την επιλογή των υλικών για την
κατασκευή ή επένδυση διαφόρων στοιχείων. Τα υλικά επιλέγονται και
αξιολογούνται ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. Η επίδραση του
κλίματος, η τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η τοποθεσία, το είδος της
επιχείρησης και φυσικά ο διατιθέμενος προϋπολογισμός μπορούν να επηρεάσουν
αποφασιστικά.
Οι αίθουσα του εστιατορίου είναι εμβαδού 76,18 μ2 με καθαρό ύψος 3,20 m,
οπότε ο δε μέσος απαιτούμενος χώρος της κάθε τραπεζαρίας είναι 1,50 m2. Σε αυτόν
συμπεριλαμβάνεται ο χώρος του τραπεζιού, του καθίσματος και των βοηθητικών
χώρων της τραπεζαρίας (διάδρομοι κ.λ.π.). Η απόσταση του τραπεζιού από τον
τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,75 cm, η απόσταση μεταξύ διαγωνίων
τραπεζιών 1 m, ο χώρος μεταξύ δύο καθισμάτων 0,75 cm, οι δε διάδρομοι
εξυπηρέτησης τουλάχιστον 1 m. Τα μεγέθη αυτά βρίσκονται σε αναλογία με τον
αριθμό των ατόμων που θα φιλοξενήσει ο χώρος.
Το φυσικό φως παρέχεται από τα παράθυρα και ο τεχνητός φωτισμός
εξασφαλίζεται με τα κατάλληλα φωτιστικά, τα οποία τοποθετούνται σε σωστές
αποστάσεις ανάλογα με την επιφάνεια και τον κυβισμό του χώρου και τις αρχές της
αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης.
Ο καθορισμός του είδους του χρωματισμού είναι συνάρτηση του τύπου του
εστιατορίου, της κατηγορίας του και φυσικά ανάλογος με τη θέση στην οποία
βρίσκεται. Στην οροφή κυριαρχεί το λευκό χρώμα προκειμένου να δίνεται
φωτεινότητα και γενικά αποφεύγονται τα σκούρα χρώματα.
Οι τοίχοι θα είναι λείοι χρώματος απαλό εκρού και τα δάπεδα, από καφέ
κεραμικό πλακάκι, είναι επίπεδα ώστε να καθαρίζονται εύκολα.
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Στην παρακάτω κάτοψη που ακολουθεί παρουσιάζεται ο χώρος κουζίνας
σαν κύριος χώρος της ευρύτερης μονάδας του εστιατορίου καθώς και οι
βοηθητικοί χώροι του που συντελούν σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του (Εικ29).

Εικ-29 Κάτοψη
Κουζίνας
Βοηθητικών Χώρων
του Δημοτικού
Καταστήματος
(Αναψυκτήριο).
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Ε) ΚΟΥΖΙΝΑ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Είναι ο χώρος της μαζικής παραγωγής εδεσμάτων

που απευθύνονται στο

εστιατόριο εντός ή εκτός του κτηρίου. Συνδέεται, δηλαδή με τη διαδικασία
παραγωγής και προετοιμασίας των φαγητών που απαιτούνται για να καλύψουν τις
ανάγκες του εστιατορίου και απαιτεί υψηλό βαθμό οργάνωσης.
Σημαντικό ρόλο για την άρτια οργάνωση και λειτουργία του χώρου της
κουζίνας παίζουν η χωροταξία της, ο εξοπλισμός και το είδος των γευμάτων που θα
προσφέρει.
Η επιφάνεια της κουζίνας υπολογίζεται σε 64,74 μ2. και θα διαθέτει ως
σύγχρονη κουζίνα και χώρους για την εξυπηρέτηση του προσωπικού όπως
αποδυτήρια, ντους/τουαλέτες.
Το περιβάλλον θα παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες φωτισμού, αερισμού και
εξαερισμού, καθώς επίσης ηχομόνωσης και θερμοκρασίας. Επειδή στον χώρο
αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, ένα σύστημα κλιματισμού βελτιώνει την
ποιότητα εργασίας.
Οι εσωτερικοί τοίχοι της θα καλύπτονται σε ύψος δύο μέτρων από το πάτωμα
με πλακάκια λευκού χρώματος

για να επιτυγχάνεται ο εύκολος και άνετος

καθαρισμός.
Το πάτωμα θα κατασκευαστεί από στερεά και αντιολισθητικά υλικά και με
κλίση τέτοια ώστε να διευκολύνεται το αποχετευτικό σύστημα και οι διάδρομοι
εργασίας θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,00 m.
Η ανάγκη άμεσης επικοινωνίας της κουζίνας με την τραπεζαρία τοποθετεί
αυτούς τους δύο χώρους στο ίδιο επίπεδο και σε συνέχεια τον ένα του άλλου.
Η οργάνωση της κουζίνας εξυπηρετεί τις εργασίες και τις λειτουργίες που
εκτελούνται στο χώρο και

γειτνιάζει άμεσα με το εστιατόριο έτσι ώστε να

διευκολύνει του service σε αυτό.
Θα διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για να παρασκευάζονται έτοιμα εδέσματα
και ορισμένα φαγητά (π.χ. της ώρας) και θα τα διατηρεί σε κατάλληλη θερμοκρασία.
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Οι χώροι της επαγγελματικής κουζίνας θα διακρίνονται σε κύριους και
βοηθητικούς .
Κύριοι χώροι χαρακτηρίζονται αυτοί που έχουν σαν αποστολή την παραγωγή
φαγητών και βοηθητικοί εκείνοι που βοηθούν έμμεσα στην ολοκλήρωση του
παραγωγικού έργου.
Οι κύριοι χώροι είναι:
Ε1. Παρασκευή εδεσμάτων (στην βορινή πλευρά της κουζίνας).
Θα τοποθετηθούν σ΄ αυτήν την πλευρά μια ηλεκτρική κουζίνα με 6 εστίες &
ηλεκτρικό φούρνο, επιπλέον θα μπουν εστίες και σε άλλη θέση του πάγκου,
φούρνος μικροκυμάτων, κλειστή λάντζα, φούρνος πίτσας και παγομηχανή όπως
φαίνεται

στις

παρακάτω εικόνες
Εικ-29 & Εικ-30.

Εικ-29 Κάτοψη Κουζίνας – Βοηθητικών Χώρων του Δημοτικού Καταστήματος.
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Εικ-30 Βόρεια όψη της Κουζίνας του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο).
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Αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι συσκευές που θα βρίσκονται στην
βορεινή πλευρά της κουζίνα:
(1α)

Η

ηλεκτρική

κουζίνα

συνδυάζει 6 εστίες και ηλεκτρικό
φούρνο, με χωρητικότητα μέχρι 6
σκεύη και διαστάσεων (1200 Χ75 )
mm.
(1β) Μια Σύνθεση που θα περιλαμβάνει :
Mia Σχαριέρα αερίου
διαστάσεων 40 x 40 cm
Ένα Πλατό αερίου με διάσταση
πλάκας: 40 x40 cm
Εστία με διαστάσεις : 30 x 45 x
24 cm
Μια Φριτέζα Μονή με
χωρητικότητα : 8 lt , διαστάσεις
Κάδου : 265 x 325 x 200 mm και εξωτερικές Διαστάσεις : 300 x 450 x 240
mm και μια
Μια Ανοξείδωτη Βάση διαστάσεων : 140 x 45 x 67,4 cm που μπορεί να
φιλοξενήσει διάφορα σκεύη.

(1γ) Επίσης σε επόμενη θέση του πάγκου εργασίας θα τοποθετηθεί Επαγωγική
εστία διπλή εντοιχιζόμενη ηλεκτρονική με διαστάσεις
(290x510x83)mm.
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(1δ)Έπειτα και σε συνέχεια με την παραπάνω σύνθεση θα
μπει Φούρνος μικροκυμάτων 26lt 1100W διαστάσεων 33.6
x 34.9 x 22.5 cm

(1ε) Κατόπιν Θα ακολουθεί Λάντζα
κλειστή διαστάσεων 160×60 με 2
σκάφες (γούρνες) 34x37x15 .

(1ζ) Επιπλέον θα τοποθετηθούν inox
κρεμαστά ντουλάπια βάθους 0.30 μ πάνω
από την κλειστή Λάντζα και σε όλη την
βορεινή πλευρά.
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(1η) Δίπλα από την κλειστή Λάντζα θα μπει INOX Ξυλόφουρνος πίτσας .
Είναι επενδυμένος στο εσωτερικό του θαλάμου με
ανοξείδωτο χάλυβα και πυρόπλακα στη βάση.
Πλέον, το εστιατόριο μπορεί να προσφέρει στους
πελάτες του την παραδοσιακή γεύση του ξυλόφουρνου
πίτσας.

Με εξωτερικές διαστάσεις

1120x820x520(mm)

Εσωτερικές Διαστάσεις

1040×650 (mm)

Βάρος

260kg

Χρόνος Ετοιμασίας

35″

Κατανάλωση (kg/h)*

4kg

Χωρητικότητα

4pcs

Μέγιστη Θερμοκρασία

450°C

Δουλεύει 100% με ξύλο και διαθέτει μεγάλη παραγωγικότητα κουζίνας: 62 πίτσα /
ώρα και χωράει 4 πίτσες των 30 cm την ίδια στιγμή.

(1θ) Και τέλος σ΄ αυτήν την πλευρά καταλήγουμε με την
Παγομηχανή

από

υλικό

INOX

και

800x594x778mm (+89mm* )
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διαστάσεων

Ε2. Η Αποθήκη Τροφίμων - ψυκτικός θάλαμος είναι ανάμεσα από την συσκευή
παγοθήκη και χώρου παρασκευής πίτσας.
Ε3. Παρασκευή πίτσας
Απέναντι από τον Ξυλόφουρνο
πίτσας θα τοποθετηθούν Ψυχόμενοι
Πάγκοι Προετοιμασίας Pizza .
(3α)

Ψυχόμενος

Πάγκος

προετοιμασίας Pizza.
Με 3 Αυτοτελείς πόρτες και μια
Στατική πόρτα . Κατασκευασμένο
από ανοξείδωτο χάλυβα και
χωρητικότητας 540 Λίτρων. Θα έχει
3 ρυθμιζόμενα ράφια και διαστάσεις
Π 1.945 χιλιοστά x D 700 χιλιοστά x
Υ 1.095 χιλιοστά και Βάρος 190kg. Τα ψυγεία αυτά έχουν επαρκή χώρο για να
εργαστεί κάποιος. Οι κορυφές του πάγκου έχουν τελείωμα από ιταλικό γρανίτη,
ιδανικό για τον τροχό ζύμης και το σχηματισμό της βάσης της πίτσας .
(3β) Σε συνέχεια με τον πάγκο προετοιμασίας Pizza ακολουθεί ένα Ερμάριο από
ανοξείδωτο Χάλυβα διαστάσεων
100×70 cd , με συρόμενες πόρτες
FROST για την αποθήκευση
υλικών παρασκευής πίτσας, με
Ανοξείδωτα
ρυθμιζόμενα

ποδαρικά
σε

ύψος.

Διαστάσεων (cm) 100x70x85 ,
χωρητικότητας

αποθήκης

460

(Lt), με δύο πόρτε , ένα ράφι
Καθαρό

βάρος

40

(kg)

και

Καθαρό όγκο 6 (m3)
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Ε4. Κατόπιν στο κέντρο του χώρου οργανώνεται: Η Κρύα κουζίνα και η ζεστή
κουζίνα.
Η κρύα κουζίνα θα περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό.
(4α) Ψυγείο πάγκος με συντήρηση το οποίο διαθέτει τρεις πόρτες διαστάσεων
45Χ67cm, με διπλά τζάμια και αυτόματη επαναφορά. Οι εξωτερικές διαστάσεις του
είναι 185x70x85 (cm), Η χωρητικότητά του είναι στα 510 (Lt.) και με ρυθμιζόμενη
Θερμοκρασία από 0 έως +10 (℃).
Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει τέσσερα Inox Πόδια .
Με

μόνωση

με

οικολογική
πολυουρεθάνη
πάχους 5 cm.
Και

επιπλέον

έχει

Ηλεκτρική

τάση

/

Συχνότητας

220

–

240/50

(V/Hz),

Συμπιεστής (HP) 3/8
Τύπος ψύξης : Βεβιασμένη
Απόψυξη: Αυτόματη
(4β) Ερμάριο με δύο συρόμενες πόρτες και με εξωτερικές διαστάσεις 180x70x85
.Έχει

cm
χωρητικότητα

αποθήκης 720 (Lt)
. Είναι κατασκευή
από

ανοξείδωτο

Χάλυβα,

στιβαρή

κατασκευή

με

ανοξείδωτα
ποδαρικά
ρυθμιζόμενα

σε
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ύψος. Έχει Καθαρό βάρος 65 kg και καθαρό όγκο 0.95 μ3.
(4γ) Μετά ακολουθεί το επιδαπέδιο Μπαίν Μαρί χωρίς βιτρίνα και με εργονομικά
σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με πολυουρεθάνη.
Οι εξωτερικές του
ανοξείδωτο

διαστάσεις είναι 1400x700x875 (mm). Είναι κατασκευή από

χάλυβα

και

λειτουργία υγρού τύπου και έχει
τέσσερα Λεκανάκια GN 1/1 με
μέγιστο

επιτρεπόμενο

βάθος

λεκάνης GN: 150mm


Διαθέτει

Θερμοστάτη

ψηφιακό για ρύθμιση

της

θερμοκρασίας του νερού στο
Μπαιν Μαρί (max.90 C)


Μέγιστο

επιτρεπόμενο

βάθος λεκάνης GN: 150mm


Με ουδέτερο ερμάριο.
Ισχύς (W)

2000

Ένταση Λειτουργίας (Α)

8,7



Η ζεστή κουζίνα θα περιλαμβάνει τα εξής είδη.
(4δ) Θερμαινόμενο ερμάριο με
θερμαινόμενη επιφάνεια με
εξωτερικές διαστάσεις 180x70x85
cm.
Είναι κατασκευή στιβαρή από
ανοξείδωτο χάλυβα με δύο πόρτες
συρόμενες και inox πόδια.
Χωρητικότητας αποθήκης 741 Lt.
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Με Θερμοστάτη

Αναλογικό και

Θερμοκρασία℃

+30/+90

Ισχύς

3.5kW/230V

Καθαρό βάρος (kg)

100

Καθαρός όγκος (m3)

1,13

(4ε) Ερμάριο με δύο συρόμενες πόρτες και εξωτερικών διαστάσεων 185x70x85 (cm). Είναι
κατασκευή στιβαρή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Έχει ένα ράφι και τέσσερα inox πόδια.

Έχει Χωρητικότητα αποθήκης (Lt)

720

Καθαρό βάρος (kg)

65

Καθαρός όγκος (m3)

0.95
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Ε5. Το ζαχαροπλαστείο θα στηθεί στην νότια πλευρά της κουζίνας και θα
περιλαμβάνει πάγκο και ερμάρια κρεμαστά και επιπλέον τον παρακάτω εξοπλισμό.

(5α) Kυκλοθερμικός Φούρνος ζαχαροπλαστικής με 4 θέσεις
Διαστάσεων 58x66x58cm

(5β) Βιτρίνα συντήρησης, βεβιασμένης ψύξης.
Διαστάσεις :

725x664x1990 mm

Βιτρίνα συντήρησης, βεβιασμένης ψύξης
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(5γ) Ψυγείο - Βιτρίνα παγωτού με εξωτερικές διαστάσεις 1200x740x960mm.
Έχει Κρύσταλλο ασφαλείας
επίπεδο, ανοιγόμενο προς τα
επάνω και αντιθαμβωτικό
-

Ηλεκτρονικός

πίνακας

λειτουργιών
-

Ρυθμιζόμενα πόδια

-

Λεκανάκια παγωτού

Με Ψύξη

Βεβιασμένη

Χωρητικότητα

6 (λεκανάκια 5lt)

Θερμοκρασία
λειτουργίας

Απόψυξη

-20/+2oC

Αυτόματη με αναστροφή
κύκλου

Ισχύς

1000 Watt, 230V/50Hz

Συμπιεστής

1
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Ψυκτικό υγρό

R404a

Κλιματική κλάση

4 (30oC & 55%RH)

Φωτισμός

LED

Ε6. Στην νότια πλευρά της κουζίνας δίπλα από τον χώρο ζαχαροπλαστικής θα
δημιουργηθεί ο χώρος προετοιμασίας Σαλατών και η Λάντζα. Έτσι σε συνέχεια
τοποθετείται το Ψυγείο σαλατών.
6α) Ψυγείο σαλατών χωρίς βιτρίνα & επιφάνεια κοπής με τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (cm)

89x70x88

Χωρητικότητα

195(lt)

Θερμοκρασία

-1 έως +8(℃)

Ισχύς (Hp)

1/5
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Βάρος (kg)

81

Όγκος (m3)

0,54



Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα



Διαθέτει επιφάνεια κοπής Corian



Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη



Διαθέτει 2 Πόρτες



Λεκάνες GN 10×1/6



Διαθέτει 1 σχάρα σε κάθε πόρτα



Πόρτες εφοδιασμένες με μαγνητικά λάστιχα



Αυτόματη απόψυξη



Θερμοστάτης Ψηφιακός



Τύπος ψύξης Βεβιασμένη
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(6β) Έπειτα μπαίνει η κλειστή Λάντζα με 1 γούρνα και με τεχνικές προδιαγραφές:

Εξωτερικές διαστάσεις (cm)

100x60x85

Διαστάσεις γούρνας (cm)

34x37x15

Γούρνα (Τεμ.)

1



Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα



Συρόμενες Πόρτες



Επιλογή γούρνας, αριστερά – δεξιά – κέντρο



Με βούλες inοx αποστράγγισης



Καπάκι σκαφωτό με σήκωμα στη πλάτη



Ανοξείδωτες γούρνες



Ρυθμιζόμενα inox πόδια



Στιβαρή κατασκευή



Χωρίς πλάτη
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Ε7. Οι βοηθητικοί χώροι είναι:
- Χώρος διανομής ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την ορθολογική
διακίνηση σερβιρίσματος από την κουζίνα στο εστιατόριο και το αντίθετο
γι’ αυτό το τραπέζι εργασίας κοντά στην είσοδο της κουζίνας και σε
συνέχεια
-

Ο Χώρος για τις “επιστροφές” (δηλαδή τα πιάτα και τα σκεύη που
σερβιρίστηκαν και επιστρέφουν στην κουζίνα)

(7α) Το Τραπέζι εργασίας από υλικό ΙΝΟΧ, λυόμενο με τεχνικά
χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (mm)

1400x700x870
Όχι

Υπερύψωμα

-

Ο Χώρος για το πλύσιμο των μαγειρικών σκευών.
Η λάντζα του εστιατορίου θεωρείται βοηθητικός χώρος της τραπεζαρίας, αλλά
λόγω της φύσης της εργασίας και των εγκαταστάσεων χωροταξικά
συμπεριλαμβάνεται στον ευρύτερο χώρο της κουζίνας. Ο χώρος είναι ανάλογος
με τη δύναμη της τραπεζαρίας (π.χ. 3 τ.μ. χώρου για τραπεζαρία 50-100
καθισμάτων) και επεκτείνεται για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (άνω των 200
καθισμάτων), οι οποίες υποχρεούνται στην εγκατάσταση συστήματος πλύσης
σκευών, δηλαδή λεκάνες, ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων, νεροχύτης κ.α. Η
λάντζα είναι ο πρώτος βοηθητικός χώρος που συναντά το προσωπικό της
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τραπεζαρίας εισερχόμενο στον χώρο του office, για την άμεση εναποθέτηση
των προς πλύση σκευών. Σημαντική, όμως, είναι η διάκριση μεταξύ της
λάντζας εστιατορίου (πλύση σερβίτσιων) και της λάντζας μαγειρείου ή βαριάς
λάντζας (πλύση σκευών κουζίνας).
(7β) Πλυντήριο πιάτων με αντλία αποχέτευσης, αντλία καθαριστικό και διπλά
τοιχώματα

από

ανοξείδωτο ατσάλι
με

εξωτερικές

διαστάσεις Π x Β
x Υ: 2855 x 785 x
1500/1950 mm



Πλυντήριο πιάτων τούνελ με αντλία αποστράγγισης



Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι



Πολύ συμπαγής συσκευή



Διπλά τοιχώματα



αυτόνομη μονάδα



με αντλία καθαρισμού



Ηλεκτρική παροχή γυαλιστικού



Άνοιγμα πόρτας με σύστημα ασφαλείας



Ψηφιακή οθόνη



Ηλεκτρονικός έλεγχος



Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας



Περιστροφικός βραχίονας πλύσης



2 Πλύνετε τα χέρια για αποτελεσματικό καθαρισμό
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2 Χέρια ψεκασμού



Κατάλληλο για κατσαρόλες και σερβίτσια



Πάγκος εισόδου, τοποθέτηση αριστερά



Τραπέζι αποστράγγισης



Εύκολος καθαρισμός



Με πλάτης στήριξης



Μεγάλος νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι



Πάγκος εξόδου ANS105



Από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα



Υψηλή σταθερότητα



Ψεκαστήρας πιάτων GM1P



Ο καταιωνιστήρας μπορεί να στραφεί κατά 360°

Σύνδεση



Ισχύς: 7,1 kW
Ηλεκτρική σύνδεση: 400 Volt / 3 N~ / 50 Hz

(7γ) Έπειτα μπαίνει η κλειστή Λάντζα με 1 γούρνα και με τεχνικές προδιαγραφές:

Εξωτερικές διαστάσεις (cm)

100x60x85

Διαστάσεις γούρνας (cm)

34x37x15
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1
Γούρνα (Τεμ.)



Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα



Συρόμενες Πόρτες



Επιλογή γούρνας, αριστερά – δεξιά – κέντρο



Με βούλες inοx αποστράγγισης



Καπάκι σκαφωτό με σήκωμα στη πλάτη



Ανοξείδωτες γούρνες



Ρυθμιζόμενα inox πόδια



Στιβαρή κατασκευή



Χωρίς πλάτη
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Ε8. Χώρος Ένδυσης – WC προσωπικού & ειδών καθαρότητας (Εικ-31).

Εικ-31 Κάτοψη χώρου Ένδυσης – WC προσωπικού & ειδών καθαρότητας του
Δημοτικού Καταστήματος.
Ζ. Δίπλα από την κουζίνα βρίσκονται οι τουαλέτες WC των ανδρών, γυναικών,
ΑΜΕΑ και το Λεβητοστάσιο με την παρακάτω διαρρύθμιση ( Εικ-32).

Εικ-32 Κάτοψη των WC των Ανδρών-Γυναικών - ΑΜΕΑ & του Λεβητοστασίου του
Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο).
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Είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των πελατών και επηρεάζουν
σημαντικά τη γνώμη τους για την επιχείρηση. Πρέπει να υπάρχει διάκριση του
χώρου για άνδρες και γυναίκες, ενώ ο αριθμός τους είναι ανάλογος με τον
θεωρητικό πληθυσμό του χώρου.
Η κατασκευή τους να είναι λειτουργική, αξιοπρεπής αισθητικά και να
περιλαμβάνει προθάλαμο. Θα πληρούν τους όρους υγιεινής και θα διατηρούνται
σε απόλυτη τάξη και καθαριότητα.
Για τον λόγο αυτόν τα υλικά κατασκευής θα είναι ποιοτικά, ανθεκτικά, λεία
και αδιαπότιστα, οι εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας και να υπάρχει
υπεύθυνη υπηρεσία καθαρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του
εστιατορίου.
Σε σημείο ευδιάκριτο και προσπελάσιμο από τους πελάτες δεξιά του χώρου υποδοχής
δημιουργήθηκε ένας ακόμη χώρος συγκέντρωσης η καφετέρια - μπαρ (Εικ-33) .
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Η) ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ
Το μπαρ είναι ο χώρος ψυχαγωγίας σε διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τη
θέση αλλά και το προϊόν που έχει ως κύριο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Οι
παράγοντες αυτοί, χώρος και προϊόν, είναι εκείνοι που χαρακτηρίζουν τα διάφορα
είδη-μορφές μπαρ ως εξής: cafe bar , piano bar, snack bar, wine bar, pool bar, mini
bar, beach bar, κ.λ.π.
Κατάλληλοι χώροι για την εγκατάσταση ενός μπαρ μπορούν χαρακτηριστούν
αυτοί που είναι κοντά σε εστιατόριο ή δίπλα σε έναν παιδότοπο ή σε μια πισίνα και
έχουν ως σκοπό να προσελκύσουν τον πελάτη, γι’ αυτό και επιλέχθηκε να
χωροθετηθούν έτσι οι χώροι μέσα στο Δημοτικό Κατάστημα. Το προτεινόμενο
μπαρ θα είναι της μορφής cafe bar/piano bar.

Εικ-33 Κάτοψη Καφετέριας - μπαρ του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο).

Η διαρρύθμιση του μπαρ περιλαμβάνει τον πάγκο σερβιρίσματος, που είναι το
σημείο, στο οποίο οι πελάτες σερβίρονται το ποτό τους καθισμένοι σε ψηλά σκαμπό,
καθώς και τον πάγκο εργασίας, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον πάγκο
σερβιρίσματος σε χαμηλότερο επίπεδο και εκεί γίνεται η προεργασία και
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προετοιμασία του ποτού, χωρίς να είναι στην άμεση θέα του πελάτη. Οι δύο αυτές
εγκαταστάσεις ανήκουν στο μέρος του μπαρ που ονομάζεται Front Bar.Το δεύτερο
μέρος, το back bar, περιλαμβάνει τη βιτρίνα με τα ποτά, τα ντουλάπια κάτω από τη
βιτρίνα όπου φυλάσσονται διάφορα εξαρτήματα και τέλος το office του μπαρ στο
οποίο αποθηκεύονται αντικείμενα που δεν πρέπει να βλέπει ο πελάτης, καθώς επίσης
εκεί τοποθετούνται το πλυντήριο των ποτηριών, η μηχανή παραγωγής παγοκύβων
και τα μοτέρ των ψυγείων (Εικ-34).

Εικ-34 Κάτοψη του μπαρ της καφετέριας του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο).

Στον υπόλοιπο χώρο διατάσσονται τραπέζια τεσσάρων και έξι έως οκτώ ατόμων.
Για να αποκτήσει την τελική του μορφή το μπαρ εξετάστηκαν και τα εξής:
- Ο Προσανατολισμός του βρίσκεται σε σημείο ευδιάκριτο και προσπελάσιμο
από τους πελάτες.
- Η Θέα είναι ευχάριστη για να νιώθει ο πελάτης όμορφα, καθώς πίνει το ποτό
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του .

- Στο σημείο που θα γίνει η χωροθέτησή του πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες
για τεχνικές εγκαταστάσεις (ύδρευση, ηλεκτρισμό και αποχέτευση).

- Η δυναμικότητα της επιχείρησης από αυτή εξαρτάται το μέγεθος και η
δυνατότητα παραγωγής.
- Το είδος της πελατείας, δηλαδή σε τι πελάτες απευθύνεται (ηλικίες,
σύνθεση ομάδων, αγοραστική τους δύναμη).

Στην παρούσα μελέτη δόθηκε μεγάλη προσοχή σε όλα τα παραπάνω και
ιδιαίτερα στο τί πελάτες απευθύνεται.
Στη συνέχεια με καφετέρια-μπαρ δημιουργήθηκε ένας ζεστός χώρος
παιχνιδιού (παιδότοπος)

στον οποίο να διασκεδάζουν τα παιδιά και δίπλα να

απολαμβάνουν οι γονείς τον καφέ, το ποτό ή το σνακ τους, σε μια όμορφη
καθαρή ατμόσφαιρα υψηλής ποιοτικής κατασκευής, διακόσμησης

με απαλό

φωτισμό, με πίνακες, φυτά και απαλής – διακριτικής μουσικής με πιάνο,

να

συζητούν μεταξύ τους και να βλέπουν τα παιδιά τους να παίζουν μέσα από μια
γιγαντοοθόνη στον βορεινό τοίχο του μπαρ.
Η ίδια δυνατότητα θα προσφέρεται και στο εστιατόριο όπου οι γονείς θα
έχουν την δυνατότητα να τρώνε γευστικά εδέσματα και να ελέγχουν τα παιδιά τους
ακούγοντας καλή στερεοφωνική ποιοτική μουσική.
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Θ) Ο παιχνιδότοπος (παιδότοπος) μέσα στο κάστρο.
Το παιχνίδι είναι αναπόσπαστο στοιχείο της σωματικής και διανοητικής
ανάπτυξης του παιδιού γι’ αυτό και ανάλογη είναι η αξία του χώρου που προορίζεται
για παιχνίδι. Η ζωή των παιδιών μέσα σε ένα παιδότοπο δίνει ευκαιρίες για εκτόνωση,
παιχνίδι και εξερεύνηση. Εκεί το παιδί θα τρέξει, θα σκαρφαλώσει, θα ανακαλύψει,
θα κάνει καινούργιους φίλους. Το παιχνίδι του επιφυλάσσει δράση, ενώ παράλληλα
του χαρίζει ηρεμία, εκπλήξεις, συναισθήματα και σιγουριά. Επιπρόσθετα, έχει
εκπαιδευτικό χαρακτήρα, γιατί το παιδί μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει να
χρησιμοποίει τις αισθήσεις του και αποκτά εμπειρία και γνώση. Τα σημερινά παιδιά
αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα λόγω έλλειψης χώρων στους οποίους θα
μπορούσαν να διοχετεύσουν την ενέργεια τους, να παίξουν και να χαρούν, να κάνουν
όλα αυτά που η ηλικία τους επιβάλλει.
Ο παιχνιδότοπος μέσα στο κάστρο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ιδανικό χώρο
επιλογής των γονιών κατά την φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο, αφού ο καιρός δεν
επιτρέπει στα παιδιά να ξεχυθούν στις παιδικές χαρές και θα συμβάλλει στη νοητική,
κινητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Έτσι ο χώρος του
παιδότοπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία ως χώρος αγωγής, καθώς αποτελεί
πλαίσιο της δραστηριότητας του παιχνιδιού, ενώ επιχειρηματικά αποτελεί αξιόλογη
συμπληρωματική υποδομή η οποία μπορεί να αποτελέσει στοιχείο προσέλευσης
πελατείας.
Η οργάνωση του χώρου προτείνεται να γίνει από εξοπλισμό (όργανα) ο οποίος
είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι με εγκεκριμένο ISO. Ο
εξοπλισμός είναι με έντονα ωραία χρώματα, από πλαστικό υλικό ανθεκτικά και
κάποια σιδερένια μέρη τους χωρίς εγκοπές και οι προεξοχές τους καλυμμένες με
πλαστικά καπάκια, ώστε να είναι ακίνδυνα, για να μην χτυπούν τα παιδιά.
Επιλέχθηκαν παιχνίδια που θα αρέσουν στα παιδιά ώστε να ψυχαγωγηθούν όταν
παίζουν. Δεν ενθαρρύνεται μόνο ατομικό παιχνίδι, αλλά περισσότερο ομαδικά.
Οι περιοχές παιχνιδιού οργανώθηκαν σε διαφορετικά μέρη έτσι ώστε να
αποφεύγονται τραυματισμοί που προέρχονται από αντικρουόμενες δραστηριότητες
και διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Οι ενεργητικές δραστηριότητες που απαιτούν
κίνηση, θα διαχωρίζονται από τις πιο παθητικές δραστηριότητες. Παίζοντας σ’ αυτόν
τον οργανωμένο χώρο, τα παιδιά θα μάθουν να περιμένουν το ένα μετά το άλλο για να
παίξουν, να μοιράζονται και φυσικά θα γυμναστούν. Σε κάποια άλλα παιχνίδια θα
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αναλαμβάνουν κάποιους ρόλους.
Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε τα μικρότερα παιδιά, νήπια, τα οποία
ακόμη δεν έχουν αναπτύξει πλήρη άνεση στην κίνηση, να μην βρίσκονται μέσα
στον χώρο κίνησης - παιχνιδιού των μεγαλύτερων παιδιών γιατί μπορεί να
συμβούν ατυχήματα και διατηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες αποστάσεις
μεταξύ του εξοπλισμού, για να
πετύχουμε την ασφάλεια όλων των
παιδιών (Εικ-35).

Εικ-35 Ο Χώρος παιχνιδιού (παιχνιδότοπος-παιδότοπος) μέσα στο κάστρο
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Παρόλο που για τις ανάγκες εικονογράφησης της παρούσας εργασίας
χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες από site κάποιων τυχαίων εταιρειών, για την
υλοποίηση της πρότασης θα απαιτηθεί σύνταξη λεπτομερειών προδιαγραφών των
παιχνιδιών και λοιπού εξοπλισμού προκειμένου να γίνει δυνατή η προμήθειά τους
μέσω μειοδοτικής διαγνωστικής διαδικασίας.
Αναλυτικά στο χώρο παιχνιδιού έχει τοποθετηθεί το παιχνίδι Σύνθετη
Παιχνιδοκατασκευή

διαστάσεων

(5,25Χ2,15Χ3,00)

(παιχνίδι

1)

το

οποίο

περιλαμβάνει: μία τσουλήθρα μεσαίου ύψους, ράμπα ανάβασης, ένα μεγάλο μπόξερ,
μια

μπάλα,

κουνιστή μισοστρόγγυλη, αφρώδης

κούνια,

δύο

τρίγωνα

πυραμίδες, μεγάλα σετ πατούσες με αριθμούς και 3500 μπαλάκια .
Το παιχνίδι αυτό βοηθάει το παιδί να χαρεί και να ξεδώσει ώστε να μπορέσει
μετά να παρακολουθήσει μια πιο δύσκολη δραστηριότητα (Εικ-36).

Εικ-36 Σύνθετη Παιχνιδοκατασκευή (παιχνίδι 1)
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Δίπλα στο παιχνίδι Σύνθετη παιχνιδοκατασκευή είναι τα Γίγας Τουβλάκια 27 τεμ.
(παιχνίδι 4) και η Πισίνα για μπαλάκια διαστάσεων (160x160x25) cm με πάτο
(παιχνίδι 5) που προσφέρουν στους μικρούς φίλους ατελείωτες ώρες διασκέδασης
και χαράς (Εικ-37).

Εικ-37 Τα Γίγας Τουβλάκια 27 τεμ. (παιχνίδι 4) & Η Πισίνα με πάτο (παιχνίδι 5)
Τα πιο ζωηρά παιδιά θα μπορούν να πάνε στο κάστρο με την τσουλήθρα ή στο
Σύστημα Αναρρίχησης Τοίχος.
Το κάστρο (παιχνίδι 3)
είναι

ένα

παιχνίδι

περιλαμβάνει

που
πύργο

επόπτευσης με πλατφόρμα
και

μυστική

καταπακτή

πίσω από το τζάκι! Ιδανικό
για μικρούς Βασιλιάδες &
Βασίλισσες με ρεαλιστικούς
τοίχους

κάστρου,

ακροπύργιο, πλατφόρμα &
κρυφή τσουλήθρα (Εικ-30).

Εικ - 38 Το κάστρο με την τσουλήθρα (παιχνίδι 3)
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Το Σύστημα Αναρρίχησης Τοίχος διαστάσεων (130x16x245) εκ. και βάρους 26
κιλά, δύο τεμαχίων (παιχνίδι 2) θα τοποθετηθεί έξω από τον παιδότοπο στον νότιο
τοίχο του κτηρίου με χρήση όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
Είναι ένας παιδικός στίβος ορειβασίας - αναρρίχησης που θα προσφέρει στους
μικρούς ορειβάτες άσκηση, υγεία και πολύ χαρά.
Κατασκευασμένο από χοντρό πλαστικό σε καλούπι περιστροφής.
Διαθέτει λαβές υψηλής ποιότητας για σίγουρο και ασφαλές παιχνίδι και περιλαμβάνει
βύσματα για στερέωση σε τοίχο και 10 προεγκατεστημένες λαβές (χούφτες)
αναρρίχησης.
Αυτός ο τοίχος ορειβασίας είναι πολύ δημοφιλής στα παιδιά. (Εικ-39).

Εικ- 39 Το Σύστημα Αναρρίχησης Τοίχος (παιχνίδι 2)
Επίσης στο χώρο θα τοποθετηθεί ένας μεγάλος πλαστικός φράχτης ύψους 80 cm
με 10 πάνελ (παιχνίδι-6) και θα δημιουργήσει μια μικρή γειτονιά (Εικ-29). Είναι
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πλαστική ανθεκτική κατασκευή, υψηλής ποιότητας, με βάσεις για να είναι απόλυτα
σταθερό. Το μήκος του Φράχτη από άκρη σε άκρη είναι 385cm. Στον χώρο αυτής της
μικρής γειτονιάς θα τοποθετηθούν πρόσθετα παιχνίδια που θα ενισχύουν την
ομαδικότητα, όπως το σπίτι με το αυτοκίνητο, το μανάβικο την κουζίναεστιατόριο και τα παιδιά θα μπορούν πάρουν ρόλους. Σε μια διαδικασία που
στοχεύει στην κοινωνικοποίηση τα παιδιά θα πρέπει να εφαρμόζουν κανόνες. Ο
ρόλος λοιπόν του παιδαγωγού θα πρέπει εκτός από παρατηρητικός και επεμβατικός
για την αποφυγή ατυχήματος, να είναι ενθαρρυντικός για ομαδικό παιχνίδι. (Εικ-40).

Εικ-40 Η μικρή γειτονιά στο χώρο

76

Το παιχνίδι ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΑ (παιχνίδι 8) στην μικρή γειτονιά θα είναι
διαστάσεων ( 217 x 155 x 172) εκατοστά, από πλαστική ανθεκτική κατασκευή,
υψηλής ποιότητας και θα διαθέτει: Υψηλή οροφή, ιδανική για μεγαλύτερα παιδιά, μια
μεγάλη κουζίνα με πολλά αξεσουάρ και αφαιρούμενο τραπέζι πικ-νικ, παγκάκια κι
ένα ηλεκτρονικό κουδούνι.
Η εγκατάστασή

του

θα είναι απλή

με

βύσματα και

πλαστικές

βίδες.

Πολλές πιθανές παραλλαγές του παιχνιδιού μπορούν να γίνουν και να χρησιμοποιηθεί
ακόμη και ως κουκλοθέατρο από τους μικρούς φίλους (Εικ-41)
.

Εικ-41 Το παιχνίδι ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΑ (παιχνίδι -8)
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Το παιχνίδι αυτοκίνητο – τσουλήθρα (παιχνίδι 7) που θα τοποθετηθεί επίσης στη
μικρή γειτονιά διαστάσεων:Μ:233x Π:68x Υ:91 εκ. θα είναι εξαιρετικά
διασκεδαστικό με ηλεκτρονικούς ήχους, ώστε να βοηθάει στην κίνηση του παιδιού,
(ερπυσμός) και την επικοινωνία με τους συνομηλίκους (Εικ-42).

Εικ-42 Το παιχνίδι αυτοκίνητο – τσουλήθρα (παιχνίδι 7)

Το

μαγαζάκι

–

μανάβικο

διαστάσεων

(85x52x120) εκ. (παιχνίδι 10) θα είναι ένα
υπέροχο και ρεαλιστικό ξύλινο MDF παιδικό
παιχνίδι για την ανάπτυξη της φαντασίας και των
κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών στη μικρή
γειτονιά (Εικ-43).

Εικ-43 Το μαγαζάκι – μανάβικο(παιχνίδι 10)
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Η Ηλεκτρονική παιδική κουζίνα – εστιατόριο διαστάσεων 86X83 και υψών
50.5Χ100 cm (παιχνίδι-11) θα συνδυάζει δημιουργικά παιχνίδια ρόλων με
ρεαλιστικά χαρακτηριστικά. Θα τοποθετηθεί επίσης στον χώρο της μικρής
γειτονιάς και θα περιλαμβάνει φούρνο με κεραμική εστία, απορροφητήρα, πλυντήριο
πιάτων, ψυγείο, μηχανή εσπρέσο, μηχανή σόδα, πραγματικό διανομέα πάγου,
νεροχύτη με βρύση, πολυάριθμα ράφια και ντουλάπια για την αποθήκευση πιάτων
και

φαγητού.

Επιπλέον θα υπάρχουν σχετικά αξεσουάρ, ένα τηγάνι με μια λειτουργία εκτίναξης
τηγανίσματος, σύμφωνα με την οποία το παιδί μπορεί να νιώθει σαν πραγματικός
επαγγελματίας σεφ (Εικ-44).

Εικ-44 Ηλεκτρονική ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (παιχνίδι-11)
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Το Σετ 5 τεμ. Παιδικό Τραπέζι στον χώρο της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ –
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (παιχνίδι 9) θα είναι κόκκινου χρώματος διαστάσεων : 55 cm x
55 cm x 37,5 ύψους cm από πλαστικό υλικό.
Περιλαμβάνει 4 πλαστικές καρέκλες σε διάφορα ωραία ματ χρώματα διαστάσεων :
35×29×41 cm. για να πίνουν τα παιδιά το τσαϊ τους και να τρώνε το φαγητό τους.
(Εικ-45).

Εικ-45 Σετ 5 τεμ. Παιδικό Τραπέζι στον χώρο της
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (παιχνίδι-9) .
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Το

παιχνίδι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΕΞΥΠΝΑΔΑΣ

(παιχνίδι-12)

είναι

κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης
αντοχής με φωτεινά χρώματα και διαστάσεων (122x57x117) εκ. και Βάρους 13,5
κιλών (Εικ-46) .

Εικ-46 Το παιχνίδι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑΔΑΣ (παιχνίδι-12)
Το δάπεδο προστασίας τύπου παζλ 1×1 m θα ενωθεί και θα καλύψει όλη την
επιφάνεια του δαπέδου του παιδότοπου, ώστε να παρέχει απορρόφηση κραδασμών
κατά

την

διάρκεια

του

παιχνιδιού.

Θα είναι από υψηλής ποιότητας, από αφρώδες υλικό με πλαστικοποιημένη επιφάνεια
ώστε

να

καθαρίζεται

εύκολα, πολύ

ανθεκτικό, αντιολισθητικό, ειδικό για τη
προστασία των μικρών παιδιών και το
πάχος του θα είναι 2,5cm. Θα παρέχει
Ασφαλή πτώση από ύψος έως 1.86 μ.
(Εικ-47).

Εικ-47 Το δάπεδο προστασίας τύπου παζλ 1×1 m
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6.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τέλος, όσον αφορά τη διαφήμιση και προβολή των χώρων εστιατορίου –
μπαρ και παιδότοπου μέσα στο κάστρο μπορεί να υπάρχει ολοσέλιδη αναφορά
σε τοπικές εφημερίδες, καθώς επίσης και αφίσες σε κεντρικά μέρη της πόλης.
Επιπλέον, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ειδικό site στο διαδίκτυο, το οποίο να
παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το κάστρο και τις παροχές που προσφέρει.
Επίσης, οι πελάτες της πόλης θα μπορούν να ενημερώνονται από την Υποδοχή,
είτε προφορικά είτε με κάποια stands που αναρτώνται, με το πλεονέκτημα ότι θα
τους παρέχονται κουπόνια για 15% έκπτωση στις υπηρεσίες του εστιατορίου και
παιδότοπου.
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6.3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Φθάνοντας στο τέλος της εργασίας, έχει γίνει, κατανοητό ότι τέτοιου είδους
επιχειρήσεις προωθούν την ελληνική γαστρονομία, το παιχνίδι, την διασκέδαση και
παράλληλα προβάλλουν την φιλοξενία στους επισκέπτες της πόλης. Από αυτό και
μόνο το γεγονός φαίνεται πόσο αναγκαίο είναι η λειτουργία αυτή να στηρίζεται σε
όσο το δυνατόν πιο γερές βάσεις και να ακολουθεί τα πρότυπα που θα της
εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη πορεία.
Γενικά τα Τρίκαλα έχουν μεγάλο πλούτο να επιδείξουν όσον αφορά την
ιστορία του τόπου, τον πολιτισμό, το φυσικό κάλλος και αν όλα αυτά συμβαδίζουν
αρμονικά και καταφέρουμε να ενσωματώσουμε υπηρεσίες που θα προσφέρουν
τουρισμό στην πόλη μας, τότε θα ευημερήσει ο τόπος μας. Τα τελευταία 10 χρόνια
στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου χτίζεται, με πολλή δουλειά και γενναίες
αποφάσεις σχεδόν απ’ όλες τις δημοτικές αρχές, ένα σπουδαίο ψηφιακό παρόν που
εμπνέει ήδη ολόκληρες χώρες της Ευρώπης. Η πόλη, που έχει καταφέρει να είναι πιο
έξυπνη απ’ όλες τις άλλες της Ελλάδας. Η θεσσαλική πόλη κατέχει επάξια, ήδη από
το 2008, τα σκήπτρα της πρώτης ψηφιακής πόλης στην Ελλάδα αφού παρέχει
σ΄όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της δωρεάν ασύρματο Ιντερνέτ. Μπορείς
να μετακινηθείς με το ποδήλατο χωρίς κανέναν απολύτως φόβο αφού διαθέτουν τον
μεγαλύτερο ποδηλατόδρομο της Ελλάδας και σαν δήμος μετράει τουλάχιστον 30.000
ποδήλατα για τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων της. Στα Τρίκαλα συνέβη
και η πιο επιτυχημένη στον κόσμο πιλοτική χρήση αστικών λεωφορείων χωρίς
οδηγό! Στο πλαίσιο του παγκόσμιου αυτού προγράμματος, ακόμη και η αντίδραση
του κοινού αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και τόσα πολλά άλλα. Το επίπεδο
επιχειρήσεων που προωθούν την ελληνική γαστρονομία την πόλη μας στους
πρόποδες του λόφου έξω από το κάστρο στην παραδοσιακή συνοικία Μανάβικα είναι
αρκετά ικανοποιητικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης. Αν αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που Φρουρίου το πλέον
προνομιακό σημείο της πόλης από άποψη τοποΰψομετρίας, θέας αλλά και
συμβολισμού με γενική αναγνώριση μεταξύ κατοίκων, επιχειρηματιών και
επισκεπτών. Έρχεται να καλύψει μια υπαρκτή ανάγκη κι ένα διαπιστωμένο έλλειμμα
στον χώρο της εστίασης – αναψυχής με δυνατότητα εξυπηρέτησης οικογενειών με
μικρά παιδιά μέσα στην πόλη. Αν αξιολογηθούν σωστά οι παράμετροι που
εξετάστηκαν στην παραπάνω εργασία, θα υπάρξει αισθητή διαφορά. Όλα όσα
αναφέρθηκαν λοιπόν μπορούν να δώσουν επιπλέον ώθηση στον τόπο μας.
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Σχέδια
-

Κατόψη Τοπογραφικού στην παρούσα κατάσταση.

-

Κάτοψη Διαγράμματος κάλυψης στην παρούσα κατάσταση.

-

Κάτοψη ισόγειου και στέγης – δώματος στην παρούσα κατάσταση.

-

Όψεις και Τομές α-α’ και β-β’ στην παρούσα κατάσταση.

-

Κατόψη ισόγειου και στέγης – δώματος της πρότασης.

-

Τομές α-α’ και β-β’ της πρότασης.

-

Όψεις κτιρίου της πρότασης.
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