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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το καφέ «ΜΑΡΙΝΑ» αποτελεί έναν χώρο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ως καφέ είναι
συνυφασμένο με την ιστορία του Ηρακλείου.
Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά την αποξήλωση του υπάρχοντος σκιάστρου (τέντα) στο
καφέ «ΜΑΡΙΝΑ» και την προμήθεια και τοποθέτηση νέου σκιάστρου στον ίδιο χώρο.
Το υφιστάμενο σκίαστρο έχει κατασκευαστεί εδώ και πολλά χρόνια, λόγω της ανάγκης
εξυπηρέτησης των επισκεπτών του καταστήματος.
Στα πλαίσια της αισθητικής του αναβάθμισης, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας των
υπηρεσιών που προσφέρει, σεβόμενοι πάντα τον χαρακτήρα του, είναι απαραίτητη η
αντικασταση των φθαρμένων τμημάτων του υφιστάμενου σκέπαστρου (τέντας) με κριτήριο
τον σεβασμό και στο «ΜΑΡΙΝΑ» και στην ευρύτερη περιοχή του ενετικού λιμανιού που
βρίσκεται.

Η υφιστάμενη κατάσταση φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες:
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο και περιεχόμενο της επέμβασης είναι η βελτίωση και αισθητική αναβάθμιση της
του στεγασμένου χώρου της προβλήτας του ενετικού Λιμένα που χρησιμοποιείται από το
Καφέ Μαρίνα
Σκοπός της επέμβασης είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος σκίασης με ένα
καινούργιο 11mx12m διατηρώντας το υπάρχον περίγραμμα στην κάτοψη αλλά
προσδίδοντας ύψος στη καινούργια κατασκευή προκειμένου να αναδειχτεί από το χώρο της
προβλήτας και του Καφέ Μαρίνα το ενετικό Φρούριο που δεσπόζει στο παλιό Λιμάνι του
Ηρακλείου.
Πιο συγκεκριμένα: οι βασικοί στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:


Αποξήλωση του υπάρχοντος σκιάστρου και βάσεως



Τοποθέτηση Περιμετρικό πλαίσιο διατομής 65 - 200mm και αντικατάσταση όλων των
φθαρμένων υποστυλωμάτων με νέα καλαίσθητα σε τετράγωνο προφίλ, από
αλουμίνιο ελάχιστης διάστασης 10x10cm έως 12x12cm και επανατοποθέτηση κατά το
δυνατόν στις υφιστάμενες πακτώσεις. Ο αριθμός των υποστυλωμάτων θα είναι ο
ελάχιστος δυνατόν, ώστε να μην προκαλούν οπτική όχληση των καθήμενων
επισκεπτών προς το μνημείο του «Κούλε». Οι χρωματισμοί του φέροντος σκελετού
θα είναι ανοικτού χρώματος (λευκό, γκριζογάλανο ανοικτό) ώστε θα ταιριάζουν με τα
την αρχιτεκτονικά στοιχεία του ΜΑΡΙΝΑ και να σέβονται την ιστορικότητα του χώρου.



Στη Βορινή και στη Νότια πρόσοψη τοποθετούνται σταθερές περσίδες σε προβολή
1.20m



Αντικατάσταση της τέντας με νέα, άκαυστη, black out, πτυσσόμενη με σύστημα
ηλεκτροκίνητων μηχανισμών για τον ανοιγόκλειμα της τέντας, χωρίς διαφημιστικά.



Το ύψος της τέντας θα είναι από 3,20 – 3,90m, ώστε να μην διακόπτεται η οπτική
επαφή προς το μνημείο του «Κούλε» αλλά ταυτόχρονα να μην επικαλύπτεται το
κτήριο του ΜΑΡΙΝΑ παρατηρώντας την αποβάθρα και το νέο σύστημα σκίασης από
την πλατεία των 18 Άγγλων .



Το νέο σκίαστρο θα περιλαμβάνει ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού με ρυθμιζόμενης
έντασης led φωτισμό (dimmable) και αναμονές για ηχητικό σύστημα.
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ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Πρόεδρος ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
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