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1. Αντικείμενο 

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει, στο πρώτο μέρος του, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου 

της ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΒΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και των 

μελετών που είναι απαραίτητες για την υλοποίησή του, σύμφωνα με την απαίτηση της παραγράφου 

3, εδάφιο α του άρθρου 45 του  Ν. 4412/16. 

Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει την αντιστοιχία των κεφαλαίων της «Προκαταρκτικής Μελέτης 

Σκοπιμότητας» που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του «Κανονιστικού Πλαισίου Εκπόνησης 

Μελετών και εκτέλεσης εργασιών  σε ακίνητα μνημεία»  (Υπουργική απόφαση  

ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/5-7-19, ΦΕΚ 2837 Β), σε κεφάλαια και παραγράφους Τευχών του 

παρόντος διαγωνισμού, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την 

υλοποίηση της μελέτης. 

 

2. Μέρος Α’: Διερεύνηση περιοχής –ανάλυση περιοχής μελέτης –τεκμηρίωση 

σκοπιμότητας έργου 

2.1 Γενικά 

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί πηγή ανάπτυξης για τις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς 

περισσότερα από 300.000 άτομα εργάζονται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ συνδέονται έμμεσα με την 

πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. σε τουρισμό, διερμηνεία και ασφάλεια) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017).  

Η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της τελευταίας 

έρευνας του Ευρωβαρομέτρου 2017, για την Πολιτιστική Κληρονομιά, σύμφωνα με τα οποία τα τρία 

τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν 

περισσότερους πόρους για την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (TNS opinion & 

social, 2017).   

Οι πόλεις απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και ειδικότερα σε εκείνες που σχετίζονται και αφορούν 

την αστική αναζωογόνηση, καλούνται να τεκμηριώσουν τις παρεμβάσεις τους και να διασφαλίσουν 

ότι οι ενέργειές τους συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου. 

Ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΒΑΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σκοπεύει να 

υλοποιήσει μια παρέμβαση στην περιοχή της ΒΑ Ακρόπολης του Κάστρου και Δυτικά αυτής όπου 

βρίσκονται σημαντικά μνημεία και κοινόχρηστοι χώροι που χρήζουν ανάδειξης και αναβάθμισης. 

καθώς και στην περιοχή του οικισμού. 

 

2.2 Η υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή της προτεινόμενης παρέμβασης 

Το Κάστρο των Ιωαννίνων βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης. Αποτελεί εμβληματικό 

μνημείο και σημείο αναφοράς των Ιωαννίνων. Η κατασκευή του χρονολογείται  στην βυζαντινή 

περίοδο και η μορφή που έχει σήμερα χρονολογείται στην ύστερη οθωμανική περίοδο και κυρίως 

στην περίοδο του Αλή Πασά (18ος – 19ος αι.). Το Κάστρο έχει δυο φυσικά υψώματα στα οποία 

κτίστηκαν δυο ακροπόλεις: η βορειοανατολική ακρόπολη Ασλάν πασά και η νοτιοανατολική 

ακρόπολη Ιτς Καλέ. 
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Περπατώντας κανείς μέσα στο Κάστρο, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει την πλούσια ιστορία και 

πολυπολιτισμικότητα της περιοχής. Αρμονικά «δεμένα» μεταξύ τους, τζαμιά, εκκλησίες, εβραϊκή 

συναγωγή και όλα αυτά «προστατευμένα» από ψηλά τείχη. Δεν είναι όμως ενιαία από πλευράς 

ανάδειξης η εικόνα που αποκομίζει ένας επισκέπτης που κυκλοφορεί μέσα στο Κάστρο. 

Συγκεκριμένα, στην μια πλευρά του Κάστρου, στη ΝΑ ακρόπολη του Ιτς Καλέ, έχουν γίνει εκτεταμένες 

αναστηλώσεις και αναδείξεις των μνημείων, ενώ υπάρχουν τρία εκσυγχρονισμένα μουσεία, ένας 

μεγάλος ανοιχτός χώρος και πολλά σημεία θέασης της λίμνης Παμβώτιδας, των μνημείων και της 

πόλης των Ιωαννίνων. Αντιθέτως στη ΒΑ ακρόπολη Ασλάν Πασά, η εικόνα συντίθεται  από 

ερειπωμένα μνημεία, ασύνδετους χώρους και έλλειψη υποδομών. Το Τζαμί Ασλάν Πασά λειτουργεί 

επίσης ως μουσείο, αλλά ο γύρω χώρος και τα μνημεία που το περιβάλλουν παρουσιάζουν εικόνα 

εγκατάλειψης. Για το λόγο αυτό, δόθηκε στην παρούσα προγραμματική περίοδο προτεραιότητα σε 

παρεμβάσεις που αφορούν την ανάδειξη και ανάπλαση των περιοχών μέσα και γύρω από την ΒΑ 

Ακρόπολη. 

Η βορειοανατολική ακρόπολη, πολύ μικρότερη σε σχέση με την νοτιοανατολική, έχει, όπως και η 

νοτιοανατολική, τη μορφή αυτόνομου φρουρίου. Τα μνημεία που βρίσκονται εκεί, χρονολογούνται 

στην βυζαντινή-οθωμανική περίοδο, με το τζαμί του Ασλάν Πασά να δεσπόζει στον χώρο. Στον 

περιβάλλοντα χώρο του τζαμιού σώζεται ο Μεντρεσές (ιεροδιδασκαλείο), τα μαγειρεία (εστία) ο 

Τουρμπές (τάφος) που σύμφωνα με την παράδοση ανήκει στον ιδρυτή του Τζαμιού, τον Ασλάν Πασά, 

το Χαμάμ του Ιμάμη, η Πυριτιδαποθήκη και ο Μεσαιωνικός Πύργος.  Πολύ κοντά στην ακρόπολη 

βρίσκονται σημαντικά μνημεία όπως  το Οθωμανικό Λουτρό, η Οθωμανική Βιβλιοθήκη, το Βυζαντινό 

Λουτρό, το Σουφαρί Σεράι, όπου στεγάζονται τα Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου και η Εβραϊκή 

Συναγωγή, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα αντίστοιχα κτήρια που σώζονται στην Ελλάδα. 

 

Τα μνημεία αυτά διέπονται από το Π.Δ. 11-6-1925 (ΦΕΚ 152/Α/16-6-25) με το οποίο 

κηρύσσονται ως «προέχοντα βυζαντινά μνημεία και διατηρητέοι αρχαιολογικοί και ιστορικοί 

χώροι», «εν τη περιφερεία Ιωαννίνων, εντός της πόλεως, το φρούριον, το τέμενος Ασλάν 

πασά μετά της περιοχής του, η Τουρκική Βιβλιοθήκη, το Τουρκικόν λουτρόν» και από την 

Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962) με την οποία 

χαρακτηρίζονται ως «αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά διατηρητέα μνημεία», «ολόκληρος ο 

εσωτερικός χώρος του κάστρου της πόλεως Ιωαννίνων μετά των εν αυτώ οικοδομημάτων και 

οδών». 

 

2.3 Το πρόγραμμα των έργων στη ΒΑ ακρόπολη του Κάστρου Ιωαννίνων 

Στην περιοχή της ΒΑ ακρόπολης του Κάστρου Ιωαννίνων βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκληρωμένη 

παρέμβαση με την οποία επιδιώκεται η δημιουργία νέων ή/και η αναβάθμιση υφιστάμενων 

δημόσιων αστικών υπαίθριων χώρων, με σκοπό να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές, 

λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της πόλης. 

Τα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των διατηρητέων Οθωμανικών μνημείων στην περιοχή της 

Βορειοανατολικής Ακρόπολης του Κάστρου Ιωαννίνων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Στρατηγικό 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών με την με αρ. πρωτ. 1197/11-07-2017 (ΑΔΑ: 

6Ψ7Φ7Λ9-Θ1Μ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου είναι τα εξής: 

Α. Τζαμί Ασλάν Πασά, 
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Β. Μεντρεσές, 

Γ. Βιβλιοθήκη, 

Δ. Λουτρό. 

Η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών 

χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020. 

Τα μνημεία θα αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο, με στόχο τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου και 

την ανάδειξη των ιστορικών-πολιτιστικών αναφορών του. Η αποκατάσταση και ανάδειξη των 

προαναφερόμενων μνημείων θα υλοποιηθεί σε συνδυασμό με το έργο του Δήμου Ιωαννιτών 

«Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου 

πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 

2.394.785,24 Ευρώ, η μελέτη του οποίου  έχει εγκριθεί με την 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/699068/498177/7263/19-12-2019 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Ιωαννίνων και περιλαμβάνεται επίσης στο προαναφερόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών. Το έργο, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», σε συνέχεια της πρόσκλησης με κωδικό: 52/2017 

και αφορά στην ευρύτερη περιοχή των παραπάνω μνημείων, στη διαμόρφωση του αρχαιολογικού 

χώρου στα όρια του οποίου βρίσκεται η Βιβλιοθήκη και τα Λουτρά, στην πεζοδρόμηση των οδών 

Γλυκήδων, Ιστορικού Προκοπίου και Αλεξάνδρου Νούτσου που την περιβάλλουν και στην άμεση 

διασύνδεση της περιοχής, μέσω πεζοδρόμου, με την ΝΑ ακρόπολη του Ιτς Καλέ.  

Επίσης το έργο αποκατάστασης του οθωμανικού λουτρού (χαμάμ) εκτελείται ήδη με αυτεπιστασία 

από την αρμόδια Εφορεία Ιωαννίνων. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων αναμένεται να δημιουργηθεί ένας ενιαίος αρχαιολογικός 

και πολιτιστικός χώρος, πόλος έλξης, πληροφόρησης και αναψυχής για τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες της πόλης. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, στα υπό υλοποίηση έργα, εκτός από τις εργασίες στερέωσης και 

επισκευής όλων των μνημείων, προβλέπονται δράσεις ανάδειξης του Οθωμανικού Λουτρού ώστε να 

είναι επισκέψιμο από το κοινό, δράσεις αποκατάστασης της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης και χρήση της 

ως κέντρου ψηφιακού πολιτισμού και πληροφόρησης, και δημιουργία πρόσθετου εκθεσιακού χώρου 

στον Μεντρεσέ, σε συνδυασμό με το Δημοτικό μουσείο που ήδη λειτουργεί στο Τζαμί Ασλάν πασά. 

Επίσης προβλέπονται επεμβάσεις για την δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ στο σύνολο της περιοχής. 

 

Οι μελέτες που αφορούν στην αποκατάσταση και ανάδειξη των ανωτέρω μνημείων της 

βορειοανατολικής ακρόπολης του Κάστρου Ιωαννίνων, έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, η οποία υπεγράφη στις 21/2/2020 μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών. Ήδη η 

μελέτη για το Ασλάν Πασά Τζαμί είναι σε εξέλιξη, ενώ επίκειται και η ανάθεση της μελέτης για την 

Βιβλιοθήκη. 
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2.3 Τζαμί Ασλάν Πασά – Μεντρεσές ένα σύνολο Μουσειακών λειτουργιών 

Το Τζαμί του Ασλάν Πασά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεμένη που διασώζονται στα Ιωάννινα. 

Ο Μεντρεσές βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το Τέμενος. 

Στο Τζαμί  λειτουργεί από το 1991  Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων με τρεις  εκθεσιακές 

ενότητες,  μία για κάθε θρησκευτική κοινότητα που ζούσε στην πόλη: Μουσουλμανική, Χριστιανική,  

Εβραϊκή. Επίσης μέχρι πρόσφατα στον Μεντρεσέ λειτουργούσε προσωρινά η έκθεση Ραπακούση. 

Και στα δύο κτίρια απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις αναστήλωσης και αποκατάστασης,  με 

στόχο την ανάδειξή τους και ταυτόχρονα την ένταξη σε αυτά μουσειακών και άλλων χρήσεων  με 

πολλαπλές λειτουργίες που θα αλληλοσυμπληρώνονται. 

Παρά τις παραπάνω ελλείψεις, από τα διαθέσιμα στοιχεία για την επισκεψιμότητα των 

σημαντικότερων Μουσείων των Ιωαννίνων, προκύπτει ότι η επισκεψιμότητα του Δημοτικού 

Μουσείου παρουσιάζει αύξηση κατά την περίοδο 2012-2017  (ΕΛΣΤΑΤ, 2017) και έρχεται δεύτερο στο 

ενδιαφέρον των επισκεπτών μετά το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι με την αποκατάσταση του συγκροτήματος Ασλάν Τζαμί –Μεντρεσέ, την 

επέκταση των μουσειακών λειτουργιών στο Μεντρεσέ και με τη χωροθέτηση νέων, πολλαπλών 

χρήσεων - λειτουργιών που πρόκειται να στεγαστούν στο προς αναστήλωση τμήμα του Μεντρεσέ θα 

αυξηθεί ακόμα περισσότερο η επισκεψιμότητα και θα αποτελέσει το επίκεντρο όλων των γύρω 

μνημείων και κοινόχρηστων περιοχών. 

Επιπλέον, εκτός από τις εκπονούμενες μελέτες προσβασιμότητας εντός των δύο μνημείων εκπονείται 

από τον Δήμο και η μελέτη προσβασιμότητας και σε όλον τον περιβάλλοντα χώρο της ΒΑ Ακρόπολης   

Η μελέτη που δημοπρατείται με τον παρόντα διαγωνισμό θα οδηγήσει σε άμεση υλοποίηση των 

εργασιών αποκατάστασης του Μεντρεσέ  

2. Αντιστοίχιση των κεφαλαίων της «Προκαταρκτικής Μελέτης Σκοπιμότητας» 

του άρθρου 4 του «Κανονιστικού Πλαισίου Εκπόνησης Μελετών και εκτέλεσης 

εργασιών  σε ακίνητα μνημεία»  (ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/5-7-19, ΦΕΚ 

2837 Β), σε κεφάλαια και παραγράφους των Τευχών του παρόντος 

διαγωνισμού μελέτης 

 

2.1 Αρχική προσέγγιση του μνημείου και εντοπισμός των αξιών του, και των 

χαρακτηριστικών στοιχείων του τα οποία πρέπει να διασωθούν και προβληθούν  

 

Όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται στα κεφάλαια «Ιστορική τεκμηρίωση του μνημείου- νομοθετικό 

καθεστώς» και «Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του μνημείου-οικοδομικές φάσεις», και παθολογία της 

Μελέτης Τεκμηρίωσης που περιλαμβάνεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού, ο 

Μεντρεσές αποτελεί χαρακτηριστικό Οθωμανικό Ιεροδιδασκαλείο με το μεγαλύτερο μέρος των 

εγκαταστάσεών του να παραμένει αυθεντικό. Επίσης σε συνδυασμό με το Τζαμί Ασλάν και λοιπά 

παρακείμενα κτίρια εντός και σε άμεση γειτνίαση με την ΒΑ Ακρόπολη, δίνει μια πλήρη εικόνα 

ολοκληρωμένου  θρησκευτικού-εκπαιδευτικού κέντρου της Οθωμανικής περιόδου. 
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2.2 Καταγραφή των προβλημάτων και τεκμηρίωση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας των 

προτεινόμενων εργασιών  

 

Η καταγραφή των προβλημάτων του μνημείου (παθολογία) περιλαμβάνεται στο «Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων» του διαγωνισμού. Η αναγκαιότητα εκπόνησης των μελετών επισκευής, στερέωσης 

αναστήλωσης και ανάδειξης του διατηρητέου μνημείου είναι προφανής, γιατί θα συμβάλει στη 

διάσωση και ανάδειξη των μνημειακών του αξιών, την εν χρόνω διατήρησή του και την ένταξή του 

στην ζωή της πόλης, με μια εύλογη χρήση που δεν το αλλοιώνει αλλά αντίθετα το αναδεικνύει. 

 

2.3 Σύλληψη ιδέας και σχεδιασμός επέμβασης   

Το μνημείο θα λειτουργήσει, σε συνδυασμό και με το Τζαμί Ασλάν ως Δημοτικό Εθνογραφικό 

Μουσείο που θα προβάλει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης των Ιωαννίνων. Ο σχεδιασμός 

της επέμβασης στην παρούσα φάση περιλαμβάνεται στο τεύχος «Πρόγραμμα μελετών - 

Χρονοδιάγραμμα» του διαγωνισμού. Η επέμβαση έχει στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών 

στερέωσης, επισκευής και ανάδειξης του ίδιου του μνημείου και την ένταξη των αναγκαίων 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε σε επόμενο στάδιο να εξυπηρετηθεί ο εκσυγχρονισμός 

της μουσειακής λειτουργίας του. Στο πλαίσιο ξεχωριστής εν εξελίξει μελέτης εξετάζεται  το ζήτημα 

της συνολικής προσβασιμότητας στον ευρύτερο χώρο της βορειοανατολικής ακρόπολης, σύμφωνα 

με την οποία προγραμματίζεται να εγκατασταθεί ανελκυστήρας στο Νοτιοανατολικό τμήμα του 

Μεντρεσέ ο οποίος θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τη σύνδεση του ισογείου με τον όροφο και με τον 

τρόπο αυτό θα αντιμετωπίσει αφενός το ζήτημα της συνδεσιμότητας μεταξύ των επιπέδων του 

μνημείου και αφετέρου το ζήτημα της προσβασιμότητας προς την περιοχή του Ασλάν Τζαμιού.  

 Η αναστήλωση του βόρειου ερειπωμένου άκρου της πτέρυγας θα γίνει μετά από αρχαιολογική 

έρευνα. Αυτή η περιοχή του Μεντρεσέ πρόκειται να σχεδιασθεί για πολλαπλές  χρήσεις εξυπηρέτησης 

των επισκεπτών  

 Στο ισόγειο του Μεντρεσέ, κοντά στον ανελκυστήρα, πρόκειται να στεγαστεί και ανακαινισμένο 

συγκρότημα τουαλετών προς χρήση των επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ.  

 

2.4 Λήψη μέτρων εξασφάλισης και προστασίας του μνημείου. 

 

Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο κεφάλαιο «Παθολογία» που περιλαμβάνεται στο Τεύχος 

Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού, στην παρούσα φάση το λιθόκτιστο μνημείο δεν παρουσιάζει 

συνολικά στοιχεία επικινδυνότητας ή ετοιμορροπίας, με εξαίρεση τις στέγες του προστώου  και το 

Βόρειο άκρο του που έχει ήδη σχεδόν πλήρως καταρρεύσει. Επίσης ιδιαίτερα ευάλωτη, σε περίπτωση 

σεισμού, είναι η τοξοστοιχία από την οποία έχουν αφαιρεθεί οι ελκυστηροθλιπτήρες, και το 

ημιερειπωμένο τμήμα του Βόρειου άκρου. 
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Έτσι είναι  απαραίτητη η άμεση εκπόνηση της πλήρους μελέτης επισκευής και στερέωσης του 

μνημείου, ώστε να θωρακισθεί απέναντι στις φθορές του χρόνου, των σεισμών, και  των 

περιβαλλοντικών συνθηκών και να παραμείνει ασφαλές για τους επισκέπτες του. 
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