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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στη µελέτη «∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
–

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

“ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ»

στην

Α.

Φραγκίστα, ∆. Ε. Φραγκίστας του έδρα ∆ήµου Αγράφων, ο οποίος αποτελεί και τον φορέα
του έργου.
Η σχετική µελέτη αφορά στην

αποκατάσταση παλαιού λιθόκτιστου

κτίσµατος και

επανάχρησή του ώστε να εξυπηρετεί τη λειτουργία και τις πολιτιστικές δραστηριότητες του
Ιδρύµατος καθώς και την ανάπλαση των υπαίθριων -αύλειων χώρων του. Οι εν λόγω
χώροι ανήκουν στην αρµοδιότητα και κυριότητα του φορέα του έργου.
Η µελέτη ανήκει στην κατηγορία 7 (ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) και ανατέθηκε
στον υπογράφοντα ως διαθέτοντα το σχετικό µελετητικό πτυχίο (κατ. 7)

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Ηπεριοχή της Α. Φραγκίστας, -τµήµα σήµερα του ∆ήµου Αγράφων- αποτελεί χωροταξική
ενότητα µε σαφές και ευδιάκριτο οικιστικό πλέγµα.. Περιλαµβάνει τους οικισµούς
Φραγκίστα, Ανατολική Φραγκίστα, Γουλαίικα, Καρακάσιον, Πετρουλαίικα,

∆υτική

Επισκοπή,

Μαραθιά, Αµίριανη, Κάτω Μαραθιά και Παρκιό
Το κύριο τοπικό κέντρο βρίσκεται στα νότια της περιοχής του πρώην (καποδιστριακού )
∆ήµου

Φραγκίστας

και αποτελείται από

τις

“Φραγκίστες” ήτοι

το

δίπολο

που

συναπαρτίζουν οι οικισµοί της ∆υτικής και Ανατολικής Φραγκίστας. Η ∆υτική Φραγκίστα

είναι το µεγαλύτερο πληθυσµιακό κέντρο της περιοχής και συνάµα

το διοικητικό,

δεδοµένου ότι αποτέλεσε και την έδρα του πρώην ∆ήµου Φραγκίστας και εδώ εδράζονται
οι υπηρεσίες και λειτουργίες που αφορούν στη διοίκηση, στην εκπαίδευση και στην υγεία,
µε αποδέκτες τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Η Ανατολική Φραγκίστα εµφανίζεται σαν το πολιτιστικό κέντρο του δίπολου

για λόγους

ιστορίας και παράδοσης, επειδή διασώζει τα κυριώτερα µνηµεία της περιοχής, αλλά και
λόγω της ύπαρξης εδώ του πανελλήνιας αίγλης πολιτιστικού αυτόνοµου Ιδρύµατος
Καφαντάρη , πρός τιµήν του οµώνυµου πρωθυπουργού, του οποίου τόπος γέννησης
υπήρξε ο οικισµός.
Ο οικισµός, διασχίζεται από την οδό “Καρπενήσι – Αγρίνιο”, η οποία αποτελεί τµήµα του
εθνικού δικτύου, γεγονός που του προσδίδει δυναµικότητα και καλύτερες συγκοινωνιακές
συνθήκες από ότι το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής του ∆ήµου Αγράφων. Τέλος, θα
πρέπει ν' αναφερθεί ότι η Α. Φραγκίστα παρουσιάζει ικανοποιητική τουριστική υποδοµή σε
ότι αφορά στη λειτουργία

καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ξενοδοχειακών µονάδων,

εστιατορίων και άλλων συναφών επιχειρήσεων.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΙΗ περιοχή της Ευρυτανίας στο σύνολό της ήταν από την αρχαιότητα τµήµα του κορµού
του ελληνικού χώρου και συµµετείχε σε όλα τα φαινόµενα που προσδιόρισαν την ιστορική
του πορεία, χωρίς παρόλα αυτά να αποτελέσει τουλάχιστον κατά την αρχαιότητα και τους
βυζαντινούς χρόνους σηµαντικό πολιτιστικό ή διοικητικό κέντρο.
Τα σποραδικά ή τυχαία αρχαιολογικά ευρήµατα καθώς και οι ιστορικές πηγές

µας

επιτρέπουν µε βεβαιότητα να υποθέσουµε για όλη την περιοχή αδιάλειπτη κατοίκιση από
τη Νεολιθική εποχή και µέχρι σήµερα.
Βέβαιο είναι πάντως ότι κατά τη διάρκεια της Μυκηναϊκής εποχής σύµφωνα µε τον Όµηρο,
η περιοχή αποτελούσε τόπο κατοίκησης του φύλου των ∆ολόπων οι οποίοι έλαβαν µέρος
στην Τρωική εκστρατεία.
Κατά τους κλασσικούς χρόνους ο Θουκυδίδης περιγράφει τα ευρυτανικά

φύλα σαν

φιλοπόλεµα και αήττητα στις πολεµικές συρράξεις, γεγονός που οδυνηρά διαπίστωσαν οι
Λακεδαίµονες όσες φορές επιτέθηκαν στους συµµάχους των Ευρυτάνων Αιτωλούς κατά τη

διάρκεια

του

Πελοποννησιακού πολέµου. (Όπως είναι προφανές, οι Αιτωλοί στο

συγκεκριµένο πόλεµο ανήκαν στην Αθηναϊκή συµµαχία).
Σε όλη τη διάρκεια των αρχαίων χρόνων η περιοχή κατάφερε να διατηρήσει πάντοτε ένα
καθεστώς αυτονοµίας άλλοτε περιορισµένης και άλλοτε αρκετά ευρείας.
Στα 338 π.Χ. υποτάχθηκε στο Φίλιππο της Μακεδονίας και στη συνέχεια φυσικά στον
Αλέξανδρο.
Μακεδονική

κυριαρχία

κράτησε

µέχρι την ακµή της Αιτωλικής Συµπολιτείας, στην

επικράτεια της οποίας ανήκε και η Ευρυτανία, περίοδος η οποία τερµατίστηκε µε την
έλευση των Ρωµαίων και την υποταγή σε αυτούς ολόκληρης της Κεντρικής Ελλάδας.
Η ευρύτερη περιοχή της Φραγκίστας στους επόµενους χρόνους αποτελεί µέρος της µιας
από τις ελάχιστες οδικές αρτηρίες οι οποίες συνέδεαν την ανατολική µε τη δυτική Ελλάδα
γεγονός που αναβαθµίζει την περιοχή κύρια σε ότι αφορά στη στρατηγική της σηµασία σε
όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου και της Φραγκοκρατίας. Στην ευρύτερη περιοχή,
σε όλη τη διάρκεια των µέσων χρόνων δηµιουργούνται τόσο οχυρωµατικά έργα όσο και
σηµαντικά εκκλησιαστικά µνηµεία (Τατάρνα, Επισκοπή,I.M. Σωτήρος).
Στην τελευταία δεκαετία του 14ου αι. ο Οθωµανός Βαγιαζήτ ο Α΄ εντάσσει την περιοχή στην
Οθωµανική αυτοκρατορία. Η περιοχή, αντίθετα µε ότι συµβαίνει κατά την τουρκική κατοχή
στο µεγαλύτερο µέρος του ελληνισµού ακµάζει για µια σειρά λόγων οι οποίοι σχετίζονται µε
την προσέλκυση πληθυσµών από τα πεδινά για να αποφύγουν τις διώξεις ή τις δυσµενείς
για τους υπόδουλους οικονοµικές συνθήκες. Αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία
µιας ακµάζουσας οικονοµικά και πληθυσµιακά επαρχίας, µιας υποδειγµατικής διαχείρισης
των πλουτοπαραγωγικών πηγών των ορεινών όγκων και εξαγωγής των παραγόµενων
πλεονασµάτων ακόµα και σε µακρινά αστικά κέντρα όπως η Κωνσταντινούπολη µέσω
των εµπορικών πρακτορείων που δηµιουργούσαν οι εκεί ευρυτάνες µετανάστες.
Οι Τούρκοι δεν κατοίκησαν ποτέ σε µεγάλους αριθµούς στην Ευρυτανία. Ενδεικτικό είναι το
γεγονός ότι στις παραµονές της επανάστασης του 1821 και οι δύο επαρχίες της
(Καρπενησίου και Αγράφων), αριθµούσαν συνολικά 22.030 Χριστιανούς

κατοίκους και

µόνο 350 Οθωµανούς.
Αρχικά, µετά το τέλος της Επανάστασης, µε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 η
Ευρυτανία παραµένει εκτός των συνόρων του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. Το
γεγονός αυτό δεν αποδέχθηκε ούτε η Καποδιστριακή Κυβέρνηση

ούτε ο τοπικός

πληθυσµός, αποτέλεσε δε και µια σηµαντική από

τις αιτίες της παραίτησης του

προτεινόµενου για πρώτο βασιλιά της Ελλάδας Λεοπόλδου του Σαξ-Κοβούργου.
Με

επιδέξιες

και

συντονισµένες

ενέργειες

κύρια

από

την

πλευρά

του

Κυβερνήτη Καποδίστρια (και παρόλη τη δολοφονία του στα 1831), το θέµα ρυθµίζεται
τελικά µε τη συνθήκη της

Κωνσταντινούπολης του

1832

και το

Πρωτόκολλο του

Λονδίνου του ίδιου έτους τα οποία προσδιορίζουν τα σύνορα του Ελληνικού κράτους στη
γραµµή Αµβρακικού
– Παγασητικού εντάσσοντας οριστικά σε αυτό τις ευρυτανικές περιοχές.
Έκτοτε η περιοχή του σηµερινού οικισµού Αν. Φραγκίστας θα ακολουθήσει τις τύχες του
Ελληνικού Κράτους.
To Αθηνοκεντρικό από την ίδρυσή του ήδη κράτος αναίρεσε προοδευτικά την οικονοµική
αυτάρκεια των ελληνικών επαρχιών, µη επενδύοντας σε αυτές και αναιρώντας την
διοικητική αυτοτέλεια της οποίας απολάµβαναν σε όλη τη διάρκεια της οθωµανικής
κυριαρχίας.
Η υπό µελέτη περιοχή είναι από τις ιδιαίτερα πληγείσες στον ελλαδικό χώρο. Παρέµεινε
έξω από

κάθε φαινόµενο αστικοποίησης των δοµών

της και εκσυγχρονισµού της

οικονοµίας της. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε έντονα φαινόµενα εσωτερικής και εξωτερικής
µετανάστευσης,

πληθυσµιακής

αποψίλωσης και

υστέρησης των

κοινωνικών

και

οικονοµικών φαινοµένων τα οποία την χαρακτηρίζουν.
Τα γεγονότα αυτά εντάθηκαν µετά τον εµφύλιο που ακολούθησε την Γερµανική κατοχή και
των συγκρούσεων του οποίου η περιοχή υπήρξε από τα κύρια θέρετρα. Η επελθούσα
ανασφάλεια και οι καταστροφές που έγιναν συνέτειναν στην αστυφιλία των ορεινών
πληθυσµών της περιοχής και στη σχεδόν µαζική τους µετακίνηση.
Σε ότι αφορά τώρα ειδικά για τον οικισµό της Αν. Φραγκίστας έχουµε να παρατηρήσουµε
τα εξής:
Από τους ιστορικότερους και πλέον ενδιαφέροντες αρχιτεκτονικά οικισµούς της ∆υτικής
Ευρυτανίας, η Ανατολική Φραγκίστα αποτελεί τρόπον τινά το “πολιτιστικό κέντρο” της
περιοχής. Συγκοινωνιακό

κέντρο

ακτινοβολία.

περίοδο της

Κατά

την

από

αιώνες, γνώρισε ανάπτυξη µε υπερτοπική
Οθωµανικής

κυριαρχίας,

µεγάλη

παροικία

Φραγκιστινών δηµιουργήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ασχολούµενη µε το εµπόριο. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία εδώ αστικής τάξης µε άλλα οικονοµικά, κοινωνικά και

πνευµατικά χαρακτηριστικά από αυτά ενός αµιγώς αγροτικού πληθυσµού. Από το ιστορικό
παρελθόν του ο οικισµός σώζει αρκετά µνηµεία ενταγµένα σε πολεοδοµικό σύνολο
παραδοσιακό στη δοµή και στα επιµέρους µορφολογικά του χαρακτηριστικά. Τα κυριώτερα
είναι : H Ι.Μ. Αγίας Σωτήρας χτισµένη κατά τον 16ο αι, και ανακαινισµένη στα 1725, το
“κάτω µοναστήρι” απο το οποίο σώζεται το καθολικό (Ι. Μ. Γεννέσεως της Θεοτόκου)
17ου αι, η λίθινη κρήνη “του Κοσµά” την οποία η προφορική παράδοση συνδέει µε τον
Κοσµά τον Αιτωλό και τέλος ερείπια αρχαίου µη ανασκαµένου οικισµού στη θέση
Παλιοχωράκια.
Η Ανατολική Φραγκίστα είναι πατρίδα του Γιαννάκη Φραγκίστα (1776-1856) συµπολεµιστή
του Κατσαντώνη, του πολιτικού Γεωργίου Καφαντάρη (1878-1946), ο οποίος στη
πολύχρονη καριέρα

του χρηµάτισε

και πρωθυπουργός και του µυθιστοριογράφου

(Τυµφρηστού), ∆ηµητρίου Παπαδόπουλου. Ο τελευταίος έγινε γνωστός για το µθθιστόρηµά
του “ η ωραία του Πέραν” το οποίο διαδραµατίζεται στην Κων/πολη. Ανεκδοτολογικού
ενδιαφέροντος -αλλά ενδεικτικό για την ύπαρξη της προαναφερθείσας αστικής τάξης- είναι
το ότι δύο Φραγκιστινές οικογένειες “ερίζουν” για την καταγωγή της καλλονής η οποία
ενέπνευσε το έργο.
Σηµαντική είναι η παρουσία εδώ και λειτουργία του “Πνευµατικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ”. Πρόκειται για σηµαντικής -υπερτοπικής- ακτινοβολίας αυτόνοµο ίδρυµα
µε εξαιρετική µουσειακή συλλογή και πλούσιες δραστηριότητες για το οποίο γίνεται
ιδιαίτερη µνεία µιας και σχετίζεται άµεσα µε την παρούσα µελέτη.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
Το κτίριο είναι λίθινο, διόροφο, και αποτελεί τµήµα του “αστικού” µετώπου το οποίο
αναπτύσσεται εκατέρωθεν της κεντρικής οδικής αρτηρίας η οποία διασχίζει την Αν.
Φραγκίστα. Βρίσκεται σε επαφή µε το κτίριο το οποίο στεγάζει τις δραστηριότητες του
“Πνευµατικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ”.
Το τελευταίο, ιδρύθηκε

πενήντα χρόνια µετά το θάνατο του Γεώργιου Καφαντάρη, µε

σκοπό την προβολή και διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς που προκύπτει µέσα από
τη ζωή και το έργο του µεγάλου πολιτικού µε αναφορές στη σύγχρονη πολιτιστική και
πολιτισµική πταγµατικότητα του ∆ήµου Αγράφων. Ο ∆ήµος Φραγκίστας έχει παραχωρήσει
τη διώροφη παραδοσιακή κατοικία στο κέντρο του χωριού, όπου στο ισόγειό της είχε το
γραφείο του ο πατέρας του πρωθυπουργού Κώστας Καφαντάρης, ο οποίος είχε διατελέσει
δήµαρχος Αγραίων στις αρχές του 19ου αιώνα. Σε αυτόν τον χώρο στεγάζονται

το

εξαιρετικού ενδιαφέροντος λαογραφικό υλικό και η έκθεση φωτογραφίας του χωριού, ενώ
στον πάνω όροφο εκτίθεται το αρχείο του Γεώργιου Καφαντάρη, το οποίο η Βουλή των
Ελλήνων παρεχώρησε
αντικείµενα.

στο Ίδρυµα

καθώς επίσης φωτογραφίες και προσωπικά του

Το κτίριο το οποίο αποτελεί και το αντικείµενο της παρούσας µελέτης θα αποτελέσει
µετά την απόκατάστασή του τµήµα του εν λόγω Πνευµατικού Κέντρου στεγάζοντας
εκθεσιακές και άλλες δραστηριότητες και βελτιώνοντας τις υποδοµές του κτιριακού
συγκροτήµατος που θα προκύψει.Υπήρξε ιδιοκτησία της οικογένειας Ζώτου η οποία και το
παραχώρησε στην πρώην κοινότητα Αν. Φραγκίστας.
Ανεγέρθηκε στα 1931 (Α οικοδοµική φάση) οπως πιστοποιείται από κτητορική επιγραφή
ανάγλυφη σε γωνιόλιθο της όψης. Επισκευάστηκε γύρω στα 1950 (Β οικοδοµική φάση) µε
µικρής κλίµακας προσθήκες και επισκευές.
Κατά συνέπεια, στο κτίριο (ή µάλλον στο προκύψαν κτιριακό συγκρότηµα) διακρίνονται
δύο ευδιάκριτες οικοδοµικές φάσεις: Η Α φάση περιλάµβανε το κυρίως κτίριο (Κ1) µε τη
µορφή µε την οποία σώζεται σήµερα και τους βοηθητικούς ισόγειους χώρους (Κ2 και Κ3)
. Η Β φάση περιλαµβάνει την ανωδοµή (1ο όροφο) του κτιρίου Κ2 και την ανακατασκευή
του ηµιυπαιθρίου που βλέπει στον αύλειο χώρο. Στη σηµερινή του µορφή ο τελευταίος
είναι από σκυρόδεµα.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΟΥ

ΥΠΟ

ΜΕΛΕΤΗ

ΚΤΙΡΙΟΥ

–

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το κτίριο το οποίο αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας αποτελείται από 4 ευδιάκριτες
ενότητες:
K1. Πρόκειται για το σηµαντικότερο κτίριο του συγκροτήµατος κι αυτό που θα αποτελέσει
τον κύριο υποδοχέα κυρίων χρήσεων στην επανάχρησή του. Είναι υφιστάµενο διώροφο
λιθόδµητο κτίριο, τµήµα του “αστικού µετώπου” που χαρακτηρίζει τον κεντρικό δρόµο ο
οποίος διασχίζει τον οικισµό της Αν. Φραγκίστας
Κ2. Είναι διώροφο κτίριο, σε επαφή µε το προηγούµενο, µεταγενέστερης κατασκευής
(στην ανωδοµή)και διαφορετικής οικοδοµικής και κατασκευαστικής λογικής. Παλιότερα, ο
χώρος του ισογείου λειτουργούσε σαν αποθήκη, ενώ ο όροφος χρησίµευε σαν η κουζίνα
του κατοικίας (η οποία επίσης βρισκόταν στον όροφο).
Κ3. Πρόκειται για παλιό ισόγειο λιθόδµητο κτίριο µε ξυλοστέγη επικαλυµµένη µε κεραµίδια.
Παλιότερα χρησίµευε σαν χώρος εσταυλισµού των οικόσιτων ζώων. ∆εν έχει άµεση επαφή
µε τα κτίρια ΚΙ και Κ2, τα οποία συναπαρτίζαν την κατοικία, και η πρόσβαση σ αυτό γίνεται
µόνο µέσω του αύλειου χώρου ο οποίος βρίσκεται στο Νότο του συγκροτήµατος.
Κ4.
Είναι το υφιστάµενο µικρό σύγχρονο κτίσµα των χώρων υγιεινής

του Ιδρύµατος

Καφαντάρη. Οι χώροι κρίνονται ανεπαρκείς για τα νέα λειτουργικά δεδοµένα, κύρια σε ότι
αφορά στην πρόσβαση των ΑΜΕΑ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ.
Αυτός περιλαµβάνει δύο τµήµατα τα οποία δεν επικοινωνούν µεταξύ τους. Από αυτά το
Νότιο τµήµα εµφανίζεται πλήρως αδιαµόρφωτο, ενώ το Ανατολικό διανέµει τις κινήσεις
από τον δρόµο προς τα κτίρια Κ1 (ισόγειο ΚΑΙ όροφο) και Κ2 (ισόγειο).Είναι µερικώς
διαµορφωµένος µε οδεύσεις από σκυρόδεµα ενώ εδώ βρίσκεται και µαρµάρινη προτοµή
του δωρητή του κτιρίου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο περιλαµβάνει καταρχήν την αποκατάσταση παλιού κτιρίου στην Α. Φραγκίστα
Ευρυτανίας σε επαφή µε το υφιστάµενο εν λειτουργία

Πνευµατικό Κέντρο Γεώργιος

Καφαντάρης. Μετά την αποπεράτωσή του το εν λόγω κτίριο θα αποτελέσει αναπόσπαστο
λειτουργικά χώρο του προαναφερθέντος ιδρύµατος περιλαµβάνοντας τις εξής νέες χρήσεις
σε αντίστοιχα διαµορφούµενους χώρους:
−

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο

−

Εκθεσιακό χώρο στον όροφο

−

Ανελκυστήρα για χρήση -κυρίως- από τα ΑΜΕΑ µε το αντίστοιχο µηχανοστάσιο

−

Υπαίθριο αµφιθέατρο για µικρής κλίµακας πολιτιστικές εκδηλώσεις

− Χώρο καµαρινιών – WC συνοδευτικό της χρήσης του αµφιθεάτρου και γενικά των
εκδηλώσεων του Ιδρύµατος.
−

Ανάπλαση του υφιστάµενου χώρου WC µε πρόβλεψη για τη µελλοντική του χρήση
από ΑΜΕΑ

−

Χώρος υποδοµών Η/Μ Εγκαταστάσεων (λεβητοστάσιο)

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η σκοπιµότητα του έργου

έγκειται κατ' αρχήν

στην εκτεταµένη

αναβάθµιση του

Πνευµατικού Κέντρου Γεώργιος Καφαντάρης και κατά συνέπεια και του σηµαντικού
πολιτιστικού -και όχι µόνο- έργου το οποίο αυτό προσφέρει στον ευρυτανικό χώρο.
Επιµερισµένοι, οι στόχοι – σκοπιµότητες του συγκεκριµένου έργου είναι

αναφορικά οι

εξής:
−

Η αποκατάσταση και επανάχρηση ενός παραδοσιακού κτίσµατος και η λειτουργική

του ένταξη στις τοπικές δραστηριότητες.
−

Η αναβάθµιση του κέντρου του οικισµού.

Η περιοχή της Α. Φραγκίστας όπου θα υλοποιηθεί το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο
ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον διασώζοντας σε µεγάλο βαθµό την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική φυσιογνωµία του οικισµού. Ταυτόχρονα αποτελεί και δυναµικότατο κέντρο
του οικισµού µε πλείονες σηµαντικές

χρήσεις (εµπόριο, συγκοινωνίες, υπηρεσίες,

ψυχαγωγία).
Η εκτέλεση του παρόντος έργου αναµένεται –λαµβάνοντας υπόψη και την κεντρικότατη
θέση των επεµβάσεων σε σχέση µε τον οικισµό- να βελτιώσει την αισθητική και τη
«λειτουργικότητα» της περιοχής ώστε να συµβάλλει σηµαντικά στην βελτίωση των
υποδοµών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.
−

Η βελτίωση των συνθηκών επισκεψιµότητας στην περιοχή του χώρου επέµβασης

και στον οικισµό γενικότερα, τόσο µε την αναβάθµιση των υποδοµών όσο και µε την
αισθητική της ανάδειξη.
−

Η ενίσχυση των στοιχείων του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και η οµαλή

ένταξη σε αυτό των

προτεινόµενων κατασκευών, κατά τρόπο όµως ο

οποίος να

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες.
−

Η δυνατότητα χρήσης του χώρου από τα ΑΜΕΑ.

−

Μέσω των παραπάνω, η βελτίωση των οικονοµικών και κοινωνικών δεικτών της

περιοχής της

Α. Φραγκίστας, και γενικότερα

∆ήµου Αγράφων.

της

ευρύτερης περιοχής

του

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το σύνολο των εργασιών οι οποίες περιλαµβάνονται στην παρούσα, και αφορούν στην
αποκατάσταση παλαιού λίθινου κτίσµατος στην Α. Φραγκίστα ∆ήµου Αγράφων, και στην
επανάχρησή του ως τµήµα του Καφαντάρειου Ιδρύµατος , έχουν ως εξής:
ΚΤΙΡΙΑ Κ1 - Κ2
− Αποξήλωση του λίθινου εσωτερικού τοίχου στο ισόγειο του υφιστάµενου κυρίου
κτιρίου (κτίριο Κ1). Στο ίδιο κτίριο καθαιρείται ο ηµιυπαίθριος (πλάκα και φέροντες
στύλοι) από σκυρόδεµα από όπου και η είσοδος σήµερα στον όροφο. Τέλος σε όλο
το κτιριακό συγκρότηµα (κτίρια Α, Β και Γ), αποξηλώνονται οι στέγες, τα
µεσοπατώµατα, τα κουφώµατα, τα επιχρίσµατα και οι εσωτερικές τοιχοποιίες των
ορόφων.
−

Ενίσχυση των θεµελιώσεων όπως προβλέπει η στατική µελέτη.

−

Στερέωση των υφιστάµενων λίθινων τοιχοποιιών όπως περιγράφει η στατική µελέτη.

−

∆ηµιουργία νέου µεταλλικού στατικού φορέα στο εσωτερικό του κτιρίου Α (∆οκοί –
στύλοι – µεσοπάτωµα) όπως προδιαγράφεται από τη στατική µελέτη.

−

Ανακατασκευή του µεσοπατώµατος στο κτίριο Β από σκυρόδεµα.

− Εγκατάσταση στο κτίριο Β ανελκυστήρα ΑΜΕΑ µετά των απαιτούµενων τοιχίων από
οπλισµένο σκυρόδεµα.
−

Ανακατασκευή των ξύλινων στεγών και στα δύο κτίρια. Αυτές θα κατασκευαστούν µε
εµφανή τα ξύλινα ζευκτά, θα έχουν θερµοµόνωση και υγροµόνωση, η δε επικάλυψη
θα γίνει από κεραµίδια γαλλικού τύπου. Περιµετρικά του κτιρίου θα τοποθετηθούν
υδρορροές από χαλκό.

Στο κτίριο Β, ή στέγη θα κατασκευαστεί υπερυψωµένη σε σχέση µε την πλάκα της οροφής
ώστε να δηµιουργηθεί αεριζόµενος στεγασµένος χώρος για να δεχθεί την απόληξη του
ανελκυστήρα και εξωτερικά τµήµατα των Η/Μ Εγκαταστάσεων.
− Οι εσωτερικές τοιχοποίίες στα κτίρια Β και Γ θα γίνουν από γυψοσανίδες. Στις
εσωτερικές πλευρές των χώρων υγιεινής οι γυψοσανίδες θα είναι άνθυγρες.
−

Τα

δάπεδα

στους

χώρους

που

θα

προκύψουν

θα

επιστρωθούν

µε

αυτοεπιπεδούµενο βιοµηχανικό δάπεδο χρώµατος 3005 από το χρωµατολόγιο RAL.
−

Στον όροφο του κτιρίου Α, θα αναδηµιουργηθεί εν µέρει η υφιστάµενη δοµή του

χώρου ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος έκθεσης µέρους των συλλογών του
ιδρύµατος Καφαντάρη. Θα υπάρχει έτσι η αίσθηση της παλιάς κατάτµησης του
ορόφου σε επιµέρους χώρους. Αυτή όµως πλέον θα δηµιουργείται µε πετάσµατα
από γυψοσανίδες καθώς γυάλινα ηµιδιαφανή πετάσµατα (ύψους αµφότερα 2,70 µ.)
−

Σε ότι αφορά στον ηµιυπαίθριο του κτιρίου Α, (σήµερα από -απροσδιορίστου
αντοχής- σκυρόδεµα), αυτός κατεδαφίζεται, ενώ συντηρείται

η λίθινη κλίµακα

ανόδου σ' αυτόν. Ο εν λόγω ηµιυπαίθριος επανακατασκευάζεται µε άλλον µεταλλικό
στατικό φορέα. Οι εξωτερικοί µεταλλικοί στύλοι επενδύονται µε κτιστή πέτρα, ενώ η
τελική επιφάνεια από σκυρόδεµα (στον όροφο), από ορθογώνιες πλάκες Πηλίου.
−

Οι εσωτερικές επιφάνεις του κτιρίου θα παραµείνουν µε τη λιθοδοµή τους εµφανή.

−

Τα κουφώµατα

εσωτερικά και εξωτερικά θα ανακατασκευαστούν από ξύλο, σε

µορφή όµοια µε τα υφιστάµενα, όπως εµφαίνονται στη µελέτη, µε τη διαφορά ότι τα
εξωτερικά θα έχουν διπλούς υαλοπίνακες.
ΚΤΙΡΙΟ Κ3
Στο υφιστάµενο ισόγειο λίθινο κτίριο θα γίνουν οι εξής αλλαγές;
− Αποξήλωση της κεραµοσκεπούς ξύλινης στέγης και αντικατάστασή της από άλλη
οµοίως ξύλινη µε επικάλυψη από κεραµίδια.
−

∆ηµιουργία µε εσωτερικά χωρίσµατα χώρων βοηθητικών για τη λειτουργία του
υπαίθριου θεάτρου (καµαρίνια , WC)

ΚΤΙΡΙΟ Κ4
- ∆ηµιουργία ισόγειου χώρου wc για τα ΑΜΕΑ. Ο χώρος θα αποτελεί προσθήκη στο
υφιστάµενο συγκρότηµα wc του ιδρύµατος Καφαντάρη. Θα κατασκευαστεί επί βάσης από
σκυρόδεµα, µε τους εξωτερικούς τοίχους µπατικούς. Θα στεγαστεί µε µονόρριχτη εµφανή
ξυλοστέγη. Εξωτερικά θα έχει λιθεπένδυση κτιστή πάχους 15-20 εκ, ενώ ο χώρος
εσωτερικά θα επενδυθεί µε πλακίδια.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

O

περιβάλλων

διαιρείται

σε

χώρος

του

συγκροτήµατος όπως

προαναφέρθηκε

δύο ανεξάρτητα µεταξύ τους τµήµατα. Οι προτεινόµενες εδώ

διαµορφώσεις έχουν ως εξής:

Στο µεν Νότιο τµήµα,

δηµιουργείται αµφιθέατρο για µικρής κλίµακας

εκδηλώσεις – παραστάσεις – συναυλίες. Η εν λόγω κατασκευή γίνεται από
σκυρόδεµα επί

του φυσικού πρανούς αφού

προηγηθούν οι σχετικές

διαµορφώσεις. Η επένδυση των κερκίδων γίνρται
µε µαρµάρινες πλάκες ενώ δηµιουργούνται οδεύσεις για τους χρήστες και
κτιστή λίθινη περίφραξη στα όρια των όµορων ιδιοκτησιών

όπως κατα

τµήµατα περιγράφεται στα σχετικά συνηµµένα σχέδια.
Στο Βόρειο – εν επαφή µε το δρόµοτων οδεύσεων,

τµήµα γίνεται αναδιάρθρωση

µεταφορά της υφιστάµενης προτοµής και µικρής κλίµακας λίθινες
κατασκευές όπως στα συνηµµένα σχέδια.

Δυτ. Φραγκίστα 31/1/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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