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Η ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό τοπίο της Γορίτσας για την 
λειτουργία του λατομείου έχει αφήσει ανεξήτιλα τα σημάδια της. Το 
ισχυρό ανάγλυφο του εδάφους, αλλά και οι υφιστάμενες 
διαμορφώσεις και κατασκευές για την λειτουργία του λατομείου 
τροφοδότησαν το ενδιαφέρον μας για την αξιοποίηση της θέσης 
αυτης φιλοδοξώντας να αναβαθμιστεί η περιοχή. Οι έντονες κλίσεις 
και η σχέση με την θάλασσα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην 
τελική επιλογή της περιοχής για τον σχεδιασμό συνεδριακού κέντρου 
και ξενοδοχειακής μονάδας. 

Η έλειψη ένος μεγάλου συνεδριακού κέντρου στην πόλη του Βόλου, 
για την πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων και 
παρουσιάσεων καθιστά αναγκαία την δημιουργία του, το οποίο θα 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο της πόλης αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής. Το συνεδριακό αυτό κέντρο σε συνδυασμό με 
κατάλληλη ξενοδοχειακη μονάδα που θα λειτουργεί υποστηρικτικά 
ως προς τα υπόλοιπα ξενοδοχεία του Βόλου θα αποτελέσει πόλο 
έλξης τουρισμού και θα συμβάλει στην οικονομική τόνωση της 
περιοχής. 

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί η στρατηγική του σχεδιασμού, η 
δομή και η οργάνωση του κτιρίου και θα γίνει αναφορά στον ‘’κοινό 
τόπο’’ συνέδρων, παραθεριστών και κατοίκων της πόλης που 
φιλοδοξεί να είναι το προτεινόμενο κτίριο 
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Human intervention in the natural landscape of Goritsa for operation of the 
quarry has left its perminent signs. The powerful terrain, and existing 
configurations and structures for the operation of the quarry fueled our 
interest in exploiting this position aiming to upgrade the area. The steep 
slopes and the relationship with the sea played a decisive role in the final 
selection of the site for the conference center and hotel complex design. 

The lack of a large conference center in the city of Volos, for scientific 
conferences, lectures and presentations makes the creation of it necessary, 
which can meet the needs not only of the city and the wider region. The 
convention center combined with a suitable hotel complex that will operate 
as supportive to the other hotels in Volos will become a huge tourist 
attraction and will contribute to the economic stimulus in the region. 

This paper aims to analyze the design strategy, structure and organization of 
the building and will refer to the '' public space '' of delegates, tourists and 
residents of the city that aspires to be the proposed building 
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