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Επανάχρηση/Ανακύκλωση υλικών

Λυόμενες μεταλλικές κατασκευές ξηράς δόμησης (Design for dissasembly)

Ευέλικτα κελύφη (Future-proof design)

Σκίαση και φυσική ανανέωση του αέρα

Συλλογή ηλιακής ενέργειας

Συλλογή βρόχινου νερού

Μικροκλίματα/ Φύτευση

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΝΑΨΥΞΗ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 
DAVINCI

ΟΑΣΗ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΤΗΡΙΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΥΛΗ ΑΥΛΗΟΔΟΣ 
ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ

ΟΔΟΣ 
ΑΛ.. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Η διεύθυνση Ανατολής - Δύσης  ενσωματώνει την μετάβαση από την ενδοχώρα της Πελοποννήσου και τη γειτονιά 
των Ζαρουχλέικων προς το λιμάνι και τη θάλασσα, με το συγκρότημα της πρώην χαρτοβιομηχανίας Λαδόπουλου  να 
καταλαμβάνει κεντροβαρική θέση σε αυτό το ενδιαφέρον δίπολο. Ο συμβολισμός του λόγω της εγγύτητας με το Νέο Λιμάνι 
είναι μεγάλος. Παράλληλα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής ιστορίας της Ελλάδας και ιδιαίτερα των 
κατοίκων της Πάτρας, και ως αρχιτεκτονικό κέλυφος παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική με δυνατότητες συγκέντρωσης 
ποικιλίας χρήσεων με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το όραμα που έχει θέσει ο δήμος Πατρέων και την τεράστια δυσκολία ενός τέτοιου 
εγχειρήματος μελετώνται στάδια εξέλιξης, παρά τελικές λύσεις, κατά τα οποία μπορούν οι χώροι του συγκροτήματος 
να λειτουργούν αυτόνομα και ως σύνολο σε κάθε ολοκληρωμένη φάση, αλλά και να επιδέχονται επαναξιολόγηση πριν 
την εκάστοτε επόμενη κίνηση. Στις χρονικές αυτές στιγμές δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να παρακολουθούν την 
μεταμόρφωση του συγκροτήματος στο χρόνο και μέσω διαβούλευσης να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Ταυτόχρονα 
αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στρατηγικών επενδύσεων, ανάλογα με την πηγή και το διαθέσιμο προϋπολογισμό των 
εμπλεκομένων. Συνεπώς προτείνουμε:

Α. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική παρεμβάσεων σε στάδια.

Β. Ένα ιδανικό πιθανό σενάριο που μπορεί να προκύψει από την μέθοδο αυτή, το οποίο και παρουσιάζεται ως 
‘τελική λύση’ σε μεγαλύτερη επεξεργασία. Το προτεινόμενο ιδανικό σενάριο σκοπεύει στο να αποδείξει ότι το συγκρότημα 
μπορεί μελλοντικά να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως:

- Το λειτουργικό και συμβολικό διοικητικό κέντρο της Πάτρας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Χώρος παραγωγής, κατασκευής και καινοτομίας για το πανεπιστήμιο και τους κατοίκους της 
περιοχής.

- Υπερτοπικός πολιτιστικός χώρος με φιλοξενία ποικιλίας εκδηλώσεων

- Τόπος βιομηχανικής μνήμης όπου μέσω της καθημερινής εμπειρίας διαφυλάσσεται η εργατική 
ιστορία της Πάτρας .

- Ένα πλούσιο μείγμα προσβάσιμων δημόσιων χώρων με διαφορετικούς χαρακτήρες, χρήσεις και 
δυνατότητα διαμόρφωσης νέων συνηθειών και τελετουργιών.

- Μια πλατφόρμα ευέλικτων εσωτερικών, εξωτερικών και ενδιάμεσων χώρων που εξυπηρετούν τις 
επείγουσες ανάγκες της γειτονιάς και της Πάτρας αλλά και μεταβαλλόμενες μελλοντικές ανάγκες.

- Ένα πρότυπο επανάχρησης, πειραματισμού πάνω σε καινοτόμες μεθόδους κατασκευής στα 
πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και συμπερίληψης των πολιτών σε διαδικασίες αποφάσεων 
σχετικά με το δημόσιο χώρο.

Η Πάτρα, δια θαλάσσης, συνδέεται με την 
Ιταλία και τα νησιά της Δυτικής Ελλάδας. 
Έτσι η περιοχή του νέου λιμανιού και το 
συγκρότημα Λαδόπουλου αποτελεί το ‘φουαγιέ’ 
των μετακινήσεων. Η σύνδεση μέσω της 
σιδηροδρομικής γραμμής με την υπόλοιπη 
Πάτρα αλλά και μέρος του ηπειρωτικού μέρους 
της Περιφέρειας, δίνει ακόμα μεγαλύτερη 
δυναμική σε οποιοδήποτε μελλοντικό σενάριο.

Μέσω της υφιστάμενης σιδηροδρομικής 
γραμμής το συγκρότημα συνδέεται άμεσα με 
κομβικά σημεία της πόλης, όπως το κέντρο και η 
πανεπιστημιούπολη. Αυτό δημιουργεί σημαντική 
ροή επιβατών, κατοίκων και ιδιαίτερα 
φοιτητών. Προτείνεται επιπλέόν η ενίσχυση 
της προσβασιμότητας από το ΤΕΙ Πάτρας μέσω 
τοπικής συγκοινωνίας και πεζοδρόμους 
έτσι ώστε το συγκρότημα να συλλειτουργήσει με 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να συμβάλλει στην 
προώθηση της καινοτομίας. 

Με βάση το πολεοδομικό σχέδιο του 1828 
και στην οργάνωση του εργοστασιακού 
χώρου (γραμμικότητα παραγωγής και 
εξορθολογισμός ζωνών κυκλοφορίας) προτείνεται 
ένα masterplan με γραμμικά κτίρια και ενδιάμεσους 
δρόμους στον άξονα Α-Δ. 

Το masterplan προσφέρει ισχυρά 
πλεονεκτήματα

- ιδανικό φυσικό αερισμο και φωτισμό
- εναλλαγές κλειστών-ανοιχτών χώρων
- οπτική επικοινωνία με τη θάλασσα 

Ο προσανατολισμός των οδών ανάμεσα στα κτίρια 
προς τα Δ - ΒΔ, ενισχύει το συμβολικό χαρακτήρα 
που φέρει η εστίαση του βλέμματος προς 
τη ‘Δύση’ και δημιουργεί την μοναδική εμπειρία 
θέασης του ηλιοβασιλέματος ανάμεσα από 
τα κτήρια.

Ο υπαίθριος χώρος σχεδιάζεται θεματικά.

Στα όρια των χώρων αυτών δημιουργούνται 
ενεργά μέτωπα, με χρήσεις και στεγασμένους 
ενδιάμεσους χώρους - στοές.

Μέσω υποδομών προσβασιμότητας σε υφιστάμενα 
και δυνατότητας οικειοποίησης στα δώματα των 
νεόδμητων κτιρίων προτείνονται σημαντικοί 
δημόσιοι χώροι αναψυχής και αθλητισμού 
πάνω από το επίπεδο του εδάφους 

Επιτυγχάνεται η συρραφή του κτιριακού συνόλου 
με τον γύρω αστικό ιστό. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα 
για πολλαπλές εισόδους. Οι δαπεδοστρώσεις 
υλοποιούνται με ενιαία πλακόστρωση που 
διαμορφώνει ένα διαμοιραζόμενο χώρο (shared 
space) με έμφαση στην πεζή κυκλοφορία.
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ΜΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ
Οι προτεινόμενες χρήσεις καλύπτουν τις τεκμηριωμένες ανάγκες του Δήμου Πατρέων (demand based urbanism), 
εμπλουτίζονται από την εμπειρία σχετικών υλοποιημένων παραδειγμάτων αλλά και αφήνει μεγάλο περιθώριο για 
περαιτέρω επεξεργασία, μελλοντική μεταβολή και δημόσια διαβούλευση. 

Έμφαση δίνεται στη μεγαλύτερη δυνατή μείξη χρήσεων, ιδιαίτερα σε χρήσεις που λειτουργούν σε μεγάλο μέρος του 24ώρου, και 
ο συνδυασμός τους με γενναιόδωρους κοινωφελείς ανοιχτούς χώρους. Ενώ κομβικής σημασίας αποτελεί το εργαλείο 
της δημόσιας διαβούλευσης που επιτρέπει στους μελλοντικούς υπεύθυνους του έργου να παίρνουν αποφάσεις με βάση τις 
τρέχουσες ανάγκες και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να ‘αγκαλιάσουν’ το έργο.
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*Τρισδιάστατες απόψεις (από αριστερά προς τα δεξιά):
1. Νυχτερινή άποψη από το πλοίο

2. Βιομηχανικό πάρκο και Κτήρια Διοίκησης
3. Πλατεία του τρένου και της γειτονιάς

4. Πορεία προς τη γέφυρα - Εσωτερικός κήπος
5. Ηλιοβασίλεμα στην Όαση Τέχνης (θερινό ηλιοστάσιο)
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11  ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 1 
- ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ / ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το κτήριο στάθμευσης αποσυμφορίζει τους αδόμητους 
χώρους προσφέροντας μέγιστη χωρητικότητα 250 θέσεων. 
Εκτός από την πρόσβαση στον ισόγειο δημόσιο χώρο μέσω 
των κλιμάκων - ανελκυστήρων που ξεχωρίζουν στην όψη, 
προβλέπεται σύνδεση του κτιρίου με τον πρώτο 
όροφο και τους χώρους γραφείων μέσω του δώματος των 
προστιθέμενων στοών. Προβλέπεται ύψος 4,3μ ανάμεσα 
στους ορόφους έτσι ώστε σε μελλοντικό χρόνο να μπορεί 
να μετατραπεί σε κτίριο άλλης χρήσης και η ταράτσα του 
είναι προσβάσιμη και μπορεί να έχει χρήση αναψυχής. 
Προτείνεται ενδεικτικά η χρήση του ως Μουσικό Σχολείο 
ή οποία έχει αποφασιστεί σε παρελθοντικό σενάριο 
αξιοποίησης. Με την προσθήκη όψεων και εσωτερικών 
χωρισμάτων δημιουργούνται οι απαραίτητες αίθουσες 
διδασκαλίας. Με την κατεδάφιση της ράμπας δημιουργείται 
ικανός χώρος προαυλισμού. Το σχολείο επωφελείται της 
γειτνίασης με την αίθουσα DaVinci και τον υπαίθριο χώρο 
εκδηλώσεων.

Επανάχρηση/Ανακύκλωση υλικών

Λυόμενες μεταλλικές κατασκευές ξηράς δόμησης (Design for dissasembly)

Ευέλικτα κελύφη (Future-proof design)

Σκίαση και φυσική ανανέωση του αέρα

Συλλογή ηλιακής ενέργειας

Συλλογή βρόχινου νερού

Μικροκλίματα/ Φύτευση

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΝΑΨΥΞΗ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 
DAVINCI

ΟΑΣΗ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΤΗΡΙΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΥΛΗ ΑΥΛΗΟΔΟΣ 
ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ

ΟΔΟΣ 
ΑΛ.. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

1  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα ψηλά μπετονένια κτίρια ανακαινίζονται. Μαζί 
με το πρόσφατο διώροφο κτήριο αποδίδονται ως χώροι 
γραφείων σε υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης. 
Πέραν των τεχνικών χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων 
χώρων η άμεση οπτική τους προς τη θάλασσα 
και την Δύση, κρίνεται ιδιαίτερα συμβατή σε συμβολικό 
επίπεδο με τη χρήση που εξυπηρετούν. Η προστιθέμενη 
στοά ενοποιεί τον πρώτο όροφο των κτιρίων, δημιουργεί 
ένα στεγασμένο κατώφλι στο ισόγειο και ενισχύει την αίσθηση 
προσανατολισμού. Ο προστιθέμενος χωροκάνναβος 
παραλαμβάνει την κατακόρυφη κυκλοφορία σε ένα 
διακριτό από παντού σύστημα Έτσι δίνει τη δυνατότητα για 
απελευθέρωση των εσωτερικών χώρων από πρόσθετα 
κλιμακοστάσια και την περαιτέρω ενοποίηση τους για τη 
δημιουργία μεγαλύτερων γραφειακών χώρων.

3  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Από την κατεδάφιση των χαμηλών κτιρίων της κύριας 
όψης εξαιρούνται οι λέβητες, οι καμινάδες, οι 
δεξαμενές και άλλα στοιχεία της λειτουργίας του 
πρώην εργοστασίου. Επίσης διατηρούνται ολόκληρα 
δύο από τα κτήρια για  χρήση εστίασης, 
πωλητηρίου και σημείου ενημέρωσης για 
το συγκρότημα και τους επισκέπτες της Πάτρας. Ο 
χώρος φυτεύεται ελαφρά και μετατρέπεται σε ‘αστικό 
κατώφλι’ για του χρήστες που έρχονται από το κέντρο. 
Κατάλληλη σήμανση δίνει πληροφορίες για την ιστορία 
του εργοστασίου και συνδέει το χώρο αυτό με τα αίθρια 
και τις παλιές μηχανές.

2  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Ο χωροκάνναβος από ελαφριά κατασκευή ανάμεσα 
στα δύο ψηλότερα υφιστάμενα κτίρια ενσωματώνει 
μια δημόσια κατακόρυφη κυκλοφορία. Από 
εκεί μπορεί ο οποιοσδήποτε να ανέβει στο δώμα 
του κτηρίου Γ και να έχει ανεμπόδιστη θέα σε όλα 
τα σημεία του ορίζοντα. Το ύψος, η θέση του στην 
κύρια όψη και η συμβολική δημόσια χρήση της 
κατακευής αυτής, συμβάλλουν στην εδραίωση του 
συγκροτήματος ως ισχυρό τοπόσημο, στην 
είσοδο της πόλης. Συμπληρωματικά, προτείνεται 
η ανάρτηση οθόνης προβολής η οποία είναι ορατή 
από τους διερχόμενους στην Ακτή Δυμαίων. Αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
ημέρας για την ανάρτηση ανακοινώσεων και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας ως οθόνη προβολής 
κινηματογράφου.

9 ΟΑΣΗ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ DAVINCI

Διατηρείται ο εμβληματικός φέροντας οργανισμός 
του Εργοστασίου Τέχνης , o γύρω χώρος φυτεύεται με 
ψηλή βλάστηση και μετατρέπεται σε πάρκο / υπαίθριο 
χώρο εκδηλώσεων. Τα υλικά του  επαναχρησιμοποιούνται 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό εξοπλίζοντας τα νεόδμητα 
κτίρια και την αίθουσα DaVinci που αναλαμβάνει το 
ρόλο της πειραματικής σκηνής του ΔΗΠΕΘΕ 
Πάτρας. Παράλληλα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί 
ως κλειστός πολυχώρος και ως αμφιθέατρο 
συνεδρίων. Η ανοιχτή κατασκευή της Όασης Τέχνης 
τυχαίνει να ευθυγραμμίζεται με το ηλιοβασίλεμα κατά 
το θερινό ηλιοστάσιο. Αυτό μπορεί να προσδώσει στο 
συγκρότημα ιδιαίτερη συμβολική σημασία και να αποτελέσει 
την αφετηρία για μια νέα γιορτή που θα τελείται στον 
συγκεκριμένο χώρο, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέας 
‘συλλογικής μνήμης’.

4  ΓΕΦΥΡΑ

Θα μεταφέρει απευθείας τους επιβάτες από τον 
σταθμό στο λιμάνι, παρακάμπτοντας τον διπλό 
προστατευτικό φράχτη. Στην περίπτωση κατασκευής 
επιπλέον σιδηροδρομικής γραμμής, η γέφυρα αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία λειτουργώντας ως ο βασικός 
τρόπος να προσεγγίσει κανείς το συγκρότημα 
ερχόμενος με το τρένο. Η πορεία από τον σταθμό 
προς της γέφυρα αποτελεί μέρος μιας σημαντικής 
αρχιτεκτονικά αλληλουχίας από ανοιχτούς και 
περίκλειστους χώρους, παλαιά ανακαινισμένα 
κτίρια και νέες προσθήκες. Ετσι μέσω της εξυπηρέτησης 
μιας πρακτικής καθημερινής ανάγκης μπορεί κανείς 
να διαβάσει την ιστορία του συγκροτήματος 
παράλληλα με τη νέα κατοίκηση του.

5  ΣΤΑΣΗ ΤΡΕΝΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Η στάση της σιδηροδρομικής γραμμής διαμορφώνεται 
στη θέση της πρώην αποβάθρας, στο τέλος της 
γραμμής παραγωγής του χαρτιού. Το γραμμικό 
διώροφο κτίριο κατεδαφίζεται και μετατρέπεται σε  
ανοιχτό χώρο που συνδέει δύο μεγαλύτερες 
πλατείες. Με αυτή την χειρονομία, η εγκάρσια 
τομή των βιομηχανικών αιθουσών αποκαλύπτεται 
προς την ανατολική πλευρά, ενδυναμώνοντας το 
βιομηχανικό χαρακτήρα του συνόλου. Οι πλατείες 
που δημιουργούνται, διευκολύνουν την κυκλοφορία 
των επιβατών του τρένου και του λιμανιού και 
των επισκεπτών του συγκροτήματος. Παράλληλα 
παρέχουν ζωτικό χώρο στη γειτονιά.

10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

Καθώς συνορεύουν άμεσα με την γειτονιά των Ζαρουχλέικων 
και την στάση της σιδηροδρομικής γραμμής, προτείνεται 
αξιοποίησή τους για την υποστήριξη των αναγκών αυτών. 
Στο ισόγειο χωροθετούνται εμπορικές και κοινωνικές 
χρήσεις Πιο συγκεκριμένα στην μεγάλη φωτεινή αίθουσα, 
προβλέπεται να διαμορφωθεί ένας χώρος παραγωγής 
και κατανάλωσης φαγητού, ο οποίος λειτουργεί και ως 
προθάλαμος στην πορεία από το σταθμό προς την γέφυρα 
και το λιμάνι. Ο χώρος αυτός είναι το σημείο συνάντησης 
όλων των κατοίκων που ενδιαφέρονται να μεταποιήσουν 
τα προϊόντα που καλλιεργούνται στους κήπους της γύρω 
περιοχής. Ένας κοινός τόπος γειτόνων και επισκεπτών. 
Από τον εν λόγω προθάλαμο, υπάρχει πρόσβαση στον πρώτο 
όροφο, στον οποίο χωροθετούνται χώροι γραφείων 
που μισθώνονται από ιδιώτες και συγκεκριμένα νεοφυείς 
επιχειρήσεις και εταιρείες που ασχολούνται με την κυκλική 
οικονομία, τον πολιτισμό, το εμπόριο, τον τουρισμό και τη 
ναυτιλία.

13  ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 3 
- ΕΜΠΟΡΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΑ/ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τα νέα τριώροφα κτίρια, ακολουθούν τη μορφή των βιομηχανικών 
αιθουσών της χαρτοβιομηχανίας, ακολουθώντας χαράξεις 
υφιστάμενων κτιρίων. Προτείνεται να μισθώνονται ως χώροι 
λιανεμπορίου στο ισόγειο και ως χώροι γραφείων στους 
ορόφους αποτελώντας μια πηγή εσόδων για το δήμο. Το 
Βορειότερο (εγγύτερα στο διατηρημένο συγκρότημα) προτείνεται να 
εξυπηρετεί στον τελευταίο όροφο τη χρήση δημόσιας βιβλιοθήκης 
- αναγνωστηρίου του Πολυτεχνείου της Πάτρας λειτουργώντας 
υποστηρικτικά στη λειτουργία του εργαστηρίου 
κατασκευών.  Το Νοτιότερο, έχει ανεμπόδιστη θέα προς το 
λιμάνι και σχεδιάζεται με αναφορά στις ιστορικές δημόσιες 
κλίμακες της Πάτρας. Τα δώματά του αποτελούν υπερυψωμένους 
δημόσιους χώρους από όπου μπορεί κανείς να δεί τη θάλασσα, το 
βουνό και την πόλη. Το ισόγειο μισθώνεται για λόγους λιανεμπορίου, 
με μικρά μαγαζιά που εκτονώνονται σε στοά. Οι όροφοι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι γραφείων, ιδιαίτερα για 
εταιρείες που σχετίζονται  με τη ναυτιλία και τον τουρισμό.

11 ΝΕΑ ΔΟΜΗΣΗ 2 
- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ / ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Ο παιδικός σταθμός καλύπτει μια επείγουσα ανάγκη της 
περιοχής. Η θέση αυτή στην άκρη του συγκροτήματος παρέχει 
πλεονεκτήματα ως προς την απαραίτητη απομόνωση της 
χρήσης αυτής από τις δημόσιες καθημερινές ροές. Προς τη 
μεριά της πλατείας, προβλέπεται μια ζώνη εμπορικών 
καταστημάτων. Στο ίδιο ΟΤ και πάνω από την εμπορική 
ζώνη προτείνεται η ανέγερση φοιτητικής εστίας. Παρόλο που 
το συγκρότημα δεν βρίσκεται κοντά σε περιοχές με σχολές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η άμεση σύνδεσή του 
μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής με αυτές κρίνει 
την τοποθεσία ιδιαίτερα ελκυστική για μια τέτοια χρήση. 
Οι καθημερινές ανάγκες και ροές της εστίας εξασφαλίζουν 
την εποπτεία και την χρήση των γύρω χώρων 
καθ’όλο το 24ωρο. 

7  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 
- ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μετατρέπεται σε ευέλικτο χώρο εργασίας. 
Προστίθενται πατάρια ελαφριάς κατασκευής τα 
οποία διαχωρίζουν στο ισόγειο τον χώρο γραφείων 
από τη δημόσια κίνηση και συνδέουν στον πρώτο 
όροφο τα πίσω κτίρια γραφείων με τα γραφεία 
της δημόσιας διοίκησης στο μπροστινό κομμάτι 
του οικοπέδου. Ανάλογα με τις ανάγκες  μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί είτε ως γραφειακός χώρος 
των δημόσιων υπηρεσιών, είτε ως εκμισθωμένος 
γραφειακός χώρος / co-working space. Παράλληλα 
οι ελεύθεροι διάδρομοι στο ισόγειο είναι 
δημόσια προσβάσιμοι και μπορούν να 
αξιοποιηθούν για διάφορες εκδηλώσεις/εκθέσεις.

8  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Η οροφή μεταξύ Κεντρικής και Αίθουσας 
DaVinci, προτείνεται να αφαιρεθεί και στον 
κενό χώρο που απομένει να διαμορφωθεί 
κήπος σε νέα ελαφριά κατασκευή. Αυτός 
μπορεί να αποτελέσει ζωτικό χώρο 
εκτόνωσης και κοινών εκδηλώσεων 
για τους χώρους γραφείων, την κοινωνική 
κουζίνα και την αίθουσα DaVinci. Το 
χειμώνα, το κλειστό κομμάτι του κήπου 
χρησιμοποιείται ως θερμοκήπιο, 
παρέχοντας στα γειτονικά κτίρια τον θερμό 
αέρα που δημιουργείται κατά την διάρκεια 
της μέρας. 

6  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
- ΧΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Είναι η πρώτη αίθουσα που προτείνεται να ανακαινιστεί 
και να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κατασκευαστικών 
εργαστηρίων. Οι μεγάλες διαστάσεις του χώρου, η ήδη 
στοιβαρή του κατασκευή και η υποδομή γερανογέφυρας την 
καθιστούν ιδανική για την παραγωγή μεγάλων αντικειμένων. 
Εδώ θα μπορούν να παρέχονται κατασκευαστικά 
σεμινάρια. Παράλληλα, η παραγωγή των εργαστηρίων 
μπορεί να αξιοποιηθεί εξοπλίζοντας τους χώρους 
του συγκροτήματος. Σε επόμενο στάδιο η αίθουσα θα 
χρησιμοποιείται από τις σχολές του Πολυτεχνείου και του 
ΤΕΙ, προάγοντας την καινοτομία και την εφαρμοσμένη 
επιστήμη. Η αίθουσα εκτονώνεται στην εσωτερική αυλή 
προς την κέντρο του συγκροτήματος και προς τον δρόμο 
από όπου τροφοδοτείται με υλικά. Η παλιά μηχανή 
διατηρείται στο χώρο ως έκθεμα.
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Επανάχρηση/Ανακύκλωση υλικών

Λυόμενες μεταλλικές κατασκευές ξηράς δόμησης (Design for dissasembly)

Ευέλικτα κελύφη (Future-proof design)

Σκίαση και φυσική ανανέωση του αέρα

Συλλογή ηλιακής ενέργειας

Συλλογή βρόχινου νερού

Μικροκλίματα/ Φύτευση

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΝΑΨΥΞΗ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 
DAVINCI

ΟΑΣΗ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΤΗΡΙΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΥΛΗ ΑΥΛΗΟΔΟΣ 
ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ

ΟΔΟΣ 
ΑΛ.. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΤΑΔΙΑΣΜΟΣ

Ένα μικρό μέρος του συγκροτήματος είναι σε χρήση.

Ο υπαίθριος χώρος είναι ασχεδίαστος και κατειλημμένος από σταθμευμένα οχήματα. 

Στα Ανατολικά, η σιδηροδρομική γραμμή και η περίφραξη αποκόπτουν τη γειτονιά από το συγκρότημα 
και την Ακτή Δυμαίων. Τα εργοστασιακά κτήρια στα ανατολικά ενισχύουν το διαχωρισμό και υπάρχουν μόνο 
δύο περάσματα, στο σημείο της οδού Κερασόβου και πίσω από το Εργοστάσιο Τέχνης. 

Στα Νότια, η γειτνίαση με την εκκλησία, το σχολείο, και με την παλιά Βίλλα Λαδόπουλου, δημιουργεί μια 
ενδιαφέρουσα μίξη χρήσεων με τις οποίες μπορεί το συγκρότημα να συνομιλήσει. 

Το  Δυτικό ‘κύριο’ μέτωπο στην Ακτή Δυμαίων, χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των  όψεων των βοηθητικών 
κτιρίων του εργοστασίου, ενώ σταθμευμένα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν τους ελεύθερους χώρους. 
Προς το λιμάνι η οπτική και φυσική επικοινωνία με τη θάλασσα αποκόπτεται από διπλή περίφραξη.

Στα ανατολικά διατηρείται η πλατφόρμα της στάσης τρένου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των 
επιβατών του λιμανιού. Η δημόσια πλατεία επιτρέπει την κυκλοφορία μεγάλου αριθμού διερχομένων. 

Στο ΟΤ 1151β μπορεί να ανεγερθεί ο παιδικός σταθμός και η φοιτητική εστία, καλύπτοντας αφενός μια 
άμεση ανάγκη και προσφέροντας αφετέρου μια χρήση που να μπορεί να αποφέρει κέρδος, εμπλουτίζοντας 
παράλληλα τη δημόσια ζωή των ανοιχτών χώρων με δραστηριότητες. Μέρος των πετρόχτιστων μπορούν 
να παραμείνουν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Πατρέων. 

Στη Δυτική πλευρά γίνεται μια επιλεκτική κατεδάφιση των βοηθητικών κτιρίων προκειμένου να δημιουργηθεί το 
κατώφλι μεταξύ κυρίως συγκροτήματος και κέντρου της πόλης.

Το κεντρικό σύνολο των κτιρίων της βιομηχανίας υπόκειται στην απαραίτητη ανακαίνιση και  σταδιακή 
επανάχρηση. Χώροι που λόγω μελλοντικής χρήσης απαιτούν λιγότερες επισκευές (κοινωνική κουζίνα, 
εργαστήρι κατασκευών) προτείνεται να λειτουργήσουν πρώτοι και μέσω αυτών οι μελλοντικοί χρήστες να 
μυηθούν στο νέο έργο. Προτείνεται παράλληλα με την ανακαίνιση μια σειρά εκπαιδευτικών κατασκευαστικών 
σεμιναρίων, μέσω των οποίων θα μπορούν να παραχθεί ο εξοπλισμός των μελλοντικών χώρων 
Ταυτόχρονα, στους υπαίθριους χώρους, μπορούν να φιλοξενηθούν εφήμερες χρήσεις που θα δώσει ένα 
επιπλέον κίνητρο σε ενδιαφερόμενους επισκέπτες. 

Κατά την περίοδο των ανακαινίσεων, το προστατευτικό κάλυμμα των ικριωμάτων χρησιμοποιείταιως επιφάνεια 
έκθεσης αρχειακού υλικού σχετικού με την εργατική ιστορία της Πάτρας, και πληροφοριών για 
το μέλλον του συγκροτήματος. Έτσι δίνεται κίνητρο στους επισκέπτες να περιηγηθούν στο γύρω χώρο, αλλά 
και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τη νέα αυτή κατάσταση του πρώην εργοστασίου.

Το κτήριο στάθμευσης θα επιτρέψει την περαιτέρων αποσυμφόρηση των υπαίθριων χώρων

Οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς μπορούν να εγκατασταθούν. Η προσθήκη διαδρομών στο επίπεδο 
+1 με ελαφριές κατασκευές, συνδέει το συγκρότημα με τον χώρο στάθμευσης και διευκολύνει την κυκλοφορία 
και τον προσανατολισμό για όλους τους χρήστες. 

Ο  μεταλλικός χωροκάνναβος επιτρέπει την ενοποίηση των ορόφων των ψηλών κτιρίων και την αξιοποίηση 
του δώματος του κτιρίου Γ. Το σύστημα διαδρομών μπορεί να συνδεθεί με τη γέφυρα, δημιουργώντας έτσι 
μια απευθείας σύνδεση από το σταθμό τρένου προς το λιμάνι. 

Οι υπόλοιποι χώροι καταστημάτων και γραφείων μπορούν να εκμισθωθούν σταδιακά σε ενδιαφερόμενους 
χρήστες. 

Στο στάδιο αυτό, η πορεία του έργου μπορεί να αξιολογηθεί και η περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου να 
επαναπροσδιοριστεί ή/και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Βασικά διακυβεύματα αποτελούν η ανέγερση 
νέων κτιρίων στη Νότια πλευρά καθώς και η αποσυναρμολόγηση του Εργοστασίου Τέχνης με παράλληλη 
μετατροπή της αίθουσας DaVinci σε πειραματική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Η διαβούλευση μπορεί 
να τεθεί στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων χρήσεων που θα στεγαστούν στα νέα κτίρια αλλά και σε επιμέρους 
σχεδιαστικές αποφάσεις.

Τα νέα κτήρια μέσω της μορφής τους ενδυναμώνουν το βιομηχανικό χαρακτήρα του masterplan, 
συμβάλλοντας στην ενεργοποίηση του ισογείου με στοές, εμπορικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής.

Το Εργοστάσιο Τέχνης, πλην του σκελετού του αποσυναρμολογείται και μετατρέπεται σε Όαση - ένα 
πάρκο που λειτουργεί συμπληρωματικά της αίθουσας DaVinci. Τα υλικά που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν αξιοποιούνται στα νέα κτίρια και την αίθουσα DaVinci. 

Με τη στροφή σε βιώσιμους τρόπους κινητικότητας,  το κτήριο στάθμευσης μπορεί σταδιακά να 
αλλάξει χρήση, πάλι μέσω μιας δημόσιας διαβούλευσης. Η ενδεικτική χρήση του μουσικού σχολείου 
επωφελείται της γειτνίασης με έναν υπαίθριο και έναν κλειστό χώρο εκδηλώσεων για πρόβες και δημόσιες 
συναυλίες.

Στο στάδιο αυτό μπορεί να αξιολογηθεί η ανάγκη πιθανής σύνδεσης ή/και επέκτασης του συγκροτήματος 
σε γειτονικούς χώρους ιδιαίτερης σημασίας : οικόπεδο Βίλας Λαδόπουλου, Οικόπεδο ΔΕΥΑΠ.

Η πιθανή νέα σιδηροδρομική γραμμή που διέρχεται από το λιμάνι θα συμβάλλει στην αραίωση 
δρομολογίων ή και οριστική κατάργηση της υφιστάμενης γραμμής. Στη θέση της παλιάς σιδηροδρομικής 
γραμμής θα διαμορφωθεί γραμμικό πάρκο που θα συνδέει τις γειτονιές τις Πάτρας μεταξύ τους.

Επανάχρηση/Ανακύκλωση υλικών

Λυόμενες μεταλλικές κατασκευές ξηράς δόμησης (Design for dissasembly)

Ευέλικτα κελύφη (Future-proof design)

Σκίαση και φυσική ανανέωση του αέρα

Συλλογή ηλιακής ενέργειας

Συλλογή βρόχινου νερού

Μικροκλίματα/ Φύτευση

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΝΑΨΥΞΗ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 
DAVINCI

ΟΑΣΗ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΤΗΡΙΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΥΛΗ ΑΥΛΗΟΔΟΣ 
ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ

ΟΔΟΣ 
ΑΛ.. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Α. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

- Σταδιακή επέμβαση και επανάχρηση
- Συνέργεια χρήσεων/Ευελιξία 
- Κερδοφορία

Β. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ:

- Δημόσια διαβούλευση
- Μείξη χρήσεων
- Ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας
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Γ.  ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - FUTURE PROOF DESIGN

Ο κύριος πυρήνας του πρώην εργοστασίου διατηρείται. Τα υλικά των 
κατεδαφίσεων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν επί τόπου (recy-
cling/downcycling) για τις κατασκευαστικές ανάγκες του έργου. Σε συνδυασμό 
με το πειραματικό εργαστηρί κατασκευών, προτείνεται το συγκρότημα να 
αποτελέσει πεδίο έρευνας και πειραματισμού πάνω σε καινοτόμα υλικά 
και μεθόδους κατασκευής. Ταυτόχρονα δίνεται κίνητρο σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας να χρησιμοποιήσουν 
χώρο στο συγκρότημα.

Oι προσθήκες αποτελούνται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό από μεταλλικές 
κατασκευές ξηράς δόμησης (designed for disassembly), μειώνοντας 
σημαντικό το συνολικό ενεργειακό τους αποτύπωμα. Τα νέα κτήρια είναι 
σχεδιασμένα για προσαρμογή - future proof με άνετα ύψη μεταξύ 
ορόφων και ευέλικτα σχεδιασμένες κατόψεις καθιστώντας εύκολη την αλλαγή 
χρήσης τους. 

Δ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η σχεδιασμός του masterplan συμβάλλει στη δημιουργία ρεύματος αέρα, βελτιώνοντας της θερμική άνεση κατά τους θερινούς 
μήνες. Η εγγύτητα των κτιρίων και οι άφθονοι ημιυπαίθριοι χώροι, δημιουργούν σκιά, αποφεύγοντας έτσι το φαινόμενο της θερμικής 
νησίδας.

Τα γραμμικά κτίρια έχουν Ν-ΝΔ προσανατολισμό αξιοποιώντας την ηλιακή πρόσοδο στο έπακρο. Η στενή τομή τους επιτρέπει 
ιδανικό φυσικό φωτισμό και διαμπερή αερισμό. Σε συνδυασμό με κατάλληλη επένδυση των όψεων και στοιχεία σκίασης και υλικά 
με μεγάλη θερμοχωρητικότητα, επιτυγχάνεται η ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας με παθητικό τρόπο. Αυτή η διαμπερής 
ποιότητα σχεδιάζεται και στον κύριο πυρήνα του συγκροτήματος. Δημιουργούνται περίκλειστες αυλές  των επαναχρησιμοποιούμενων 
αιθουσών. Ο εσωτερικός κήπος μεταξύ κεντρικής και αίθουσας DaVinci μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θερμοκήπιο κατά τους 
χειμερινούς μήνες, αποθηκεύοντας θερμό αέρα και διοχετευοντας τον στους γειτονικούς κλειστούς χώρους.

Οι οροφές νέων κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως δημόσιοι χώροι (οροφή εστίας, κτιρίου-σκάλα και πάρκινγκ) διαμορφώνονται ως 
φυτεμένα δώματα. Οι εργοστασιακές οροφές διατηρούνται και στις επιφάνειές τους με νότιο προσανατολισμό τοποθετούνται ηλιακοί 
συλλέκτες και φωτοβολταϊκά πάνελ. 

Τα σκληρά δάπεδα του ισογείου δαπεδοστρώνονται με ψυχρά υλικά ή φυτεύονται ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό τους 
χαρακτήρα. Ετσι δημιουργείται ένα ευχάριστο και υγειές μικροκλίμα που ενθαρρύνει την παραμονή των χρηστών.
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