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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Για την πληρότητα και επάρκεια των παραδοτέων της μελέτης έχει επικρατούσα ισχύ η απόφαση 
ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/5-7-2019/ΦΕΚ 2837Β «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών 
και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία». Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από την παραπάνω 
απόφαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί  συμπληρωματικά  και το  γενικότερα ισχύον πλαίσιο του είδους 
των παραδοτέων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης για τα κτιριακά έργα (Απόφαση 
ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29-3-2019 ΦΕΚ 1047Β).  
Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με τις αρχές που διέπουν τις επεμβάσεις στα μνημεία ισχύει ο 
Ν.3378/2005(ΦΕΚ 203Α) «κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς (αναθεωρημένη)»  που υπογράφηκε στην Βαλέττα το 1992 και αναφερόμενες σε αυτόν  
διεθνείς χάρτες και συμβάσεις που έχουν θεσπιστεί για την συντήρηση και αποκατάσταση των 
μνημείων και εν γένει της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Ειδικότερα όσον αφορά τις στατικές μελέτες σε κτίρια από λιθοδομή ακολουθείται το σχέδιο ΚΑΔΕΤ 
(κανονισμού για αποτίμηση και δομητικές επεμβάσεις τοιχοποιίας) του Μαρτίου 2019.  

Όλα τα κείμενα   υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word και pdf ). 
Όλα τα σχέδια υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και σε ηλεκτρονικά αρχεία autocad  
και pdf. 
Οι φωτογραφίες υποβάλλονται σε ένα έντυπο τεύχος και σε ηλεκτρονικά αρχεία Jpeg υψηλής 
ανάλυσης. 
Οι υπολογισμοί υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και σε ψηφιακή, με αναφορά του προγράμματος που 
χρησιμοποιήθηκε. 
 

1. ΣΤΑΔΙΟ Α: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ)-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
 
Σύνταξη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης του μνημείου που θα περιλαμβάνει τα εξής : 
Σχέδια Υπάρχουσας κατάστασης (σε κλίμακα 1:50) 

• 3 κατόψεις: ισογείου, υπογείου, στεγών 

• Άνοψη θολοδομίας ισογείου 

• 5 τομές : δύο κατά μήκος και  τρείς εγκάρσιες (κεντρική αίθουσα, και δύο σε χαρακτηριστικά κελιά  
και στο προστώο) 

• 2 ακόμη τομές στο προς αναστήλωση τμήμα, με τα ευρήματα της αρχαιολογικής ανασκαφής-
καθαρισμού που θα γίνουν από την Εφορεία  

• Οι 4 όψεις 

• Λεπτομέρειες δαπέδων, τοξοστοιχίας και κουφωμάτων (σε κλίμακα 1:25) 

• Τοπογραφικό του άμεσου περιβάλλοντος χώρου όπου θα σημειώνονται οι γεωδαιτικές 
συντεταγμένες του περιγράμματος του κτιρίου) και οι αύλειοι χώροι περιμετρικά του 
συγκροτήματος. 

Η αποτύπωση θα γίνει με σύγχρονες τοπογραφικές και φωτογραμμετρικές μεθόδους που θα 
διασφαλίζουν την καταγραφή παραμορφώσεων και αποκλίσεων με ακρίβεια <1 εκ. και θα υποβληθεί 
σε αρχεία . dwg 
 
Σημειώνεται ότι θα παραδοθούν στους μελετητές προς διευκόλυνσή τους σε αρχεία pdf η τεχνική 
περιγραφή, οι φωτογραφίες και τα χειροποίητα σχέδια (του 1992-99) υπάρχουσας κατάστασης και 
προτάσεων αποκατάστασης-χρήσης για τον  Μεντρεσέ που έχουν συνταχθεί από την αρχιτέκτονα 
Νατάσσα Πουλογιάννη και που σχολιάζονται διεξοδικά στο τεύχος τεχνικών στοιχείων του φακέλου 
ανάθεσης της μελέτης. 
Τα σχέδια αυτά είναι: 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΦΘΟΡΕΣ  
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Κάτοψη ισογείου και τμήματος υπογείου 
Κάτοψη δοκών ξύλινης στέγης  (δύο σχέδια) 
3 όψεις  
5 τομές  
Λεπτομέρεια ξύλινου δαπέδου 
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΧΡΗΣΗ  
Κάτοψη ισογείου και τμήματος υπογείου 
Κάτοψη στεγών (κεραμοσκεπές) 
3 όψεις  
5 τομές 
Λεπτομέρειες κουφωμάτων (παράθυρα ανοιγόμενο και ανασυρόμενο, θύρες) 
Λεπτομέρεια ζευκτού στέγης (τυπική) 
Λεπτομέρεια κιονόκρανου, τόξων, ελκυστήρα  
4 λεπτομέρειες δαπέδων 
Κάτοψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
Κάτοψη στέγης με αλεξικέραυνο 
 
Τα σχέδια της μελέτης Πουλογιάννη θα ελεγχθούν, αξιολογηθούν, ενημερωθούν ως προς την σημερινή 
κατάσταση του μνημείου, και γενικά θα χρησιμοποιηθούν από τους μελετητές για την σύνταξη της 
ακριβούς αποτύπωσης και της μελέτης τους. 
 
Επίσης θα παραδοθεί: 
Α)  η κάτοψη του κάτω επιπέδου του τζαμιού Ασλάν σε αρχείο dwg (από την εκπονηθείσα πρόσφατα 
αποτύπωση των μελετητών Ραγκούση-Παλαντζά-Αργυρού) για να συσχετισθεί και συνδεθεί με την 
αποτύπωση των αύλειων χώρων του Μεντρεσέ. 
Β) Σχέδιο γενικής κάτοψης του περιβάλλοντος χώρου  της περιοχής της ΒΑ Ακρόπολης σε αρχείο dwg 
που έχει εκπονηθεί πρόσφατα  από τον Δήμο (στα πλαίσια της εκπονούμενης μελέτης 
προσβασιμότητας στον χώρο της ΒΑ Ακρόπολης (υπάρχουσα κατάσταση-πρόταση) 
 
Τεύχος φωτογραφικής τεκμηρίωσης υπάρχουσας κατάστασης  
Θα παραδοθούν φωτογραφίες της σημερινής κατάστασης όλων των  εσωτερικών χώρων και των 
εξωτερικών όψεων του κτιρίου και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του με κατάλληλο 
υπομνηματισμό των θέσεων λήψης τους επί σχεδίου.  
 
Υποβολή προγράμματος ερευνητικών εργασιών. 
Πέρα από τα στοιχεία που έχουν δοθεί στον φάκελο τεχνικών δεδομένων του μνημείου, θα 
παραδοθούν στον ανάδοχο τα στοιχεία προσφατης εργαστηριακής έρευνας κονιαμάτων και λίθων 
δομής του τεμένους Ασλάν πασά που η κατασκευή του είναι σχεδόν πανομοιότυπη με αυτήν του 
μεντρεσέ. Κατά την κρίση των μελετητών εφόσον αυτά δεν επαρκούν, θα υποβληθούν προτάσεις για 
περαιτέρω εργαστηριακή έρευνα των σωζόμενων αυθεντικών υλικών δομής του μνημείου (φυσικά και 
μηχανικά χαρακτηριστικά) που κρίνονται απαραίτητα για την εκπόνηση της οριστικής αρχιτεκτονικής 
και στατικής μελέτης του μνημείου. Θα συνυποβληθούν στοιχεία κόστους. 
 
Επίσης θα γίνουν, σε συνεργασία με την Εφορεία Ιωαννίνων, ανασκαφικές έρευνες και καθαρισμοί στο 
ερειπωμένο άκρο του συγκροτήματος και τομές σε θέσεις θεμελίωσης. Τέλος  θα διερευνηθεί με 
κατάλληλες τομές στο εσωτερικό δάπεδο του γωνιακού ΒΑ δωματίου η προέλευση της έντονης 
υγρασίας που παρατηρείται στον υποκείμενο χώρο αποθήκης. 
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Με την έγκριση του σταδίου αυτού ξεκινούν και οι ερευνητικές εργασίες οι οποίες θα εξελίσσονται 
παράλληλα με την  εκπόνηση της οριστικής μελέτης. Οι ερευνητικές εργασίες θα υλοποιηθούν με 
πρόσθετες δαπάνες που θα εγκριθούν από τον Δήμο Ιωαννιτών και την Εφορεία Αρχαιοτήτων   
 
Καθαρός χρόνος σύνταξης:    2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
 
Εκτιμώμενος χρόνος εγκρίσεων:    15 ημέρες  
 
Εκτιμώμενος συνολικός χρόνος Σταδίου Α:  2,5 μήνες 
 
 

2. ΣΤΑΔΙΟ Β: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΗΜΧ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 

  
Εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με όσα 
αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.  

Δεδομένου ότι οι μελέτες εκπονούνται απ’ ευθείας στο στάδιο οριστικής μελέτης, θα ληφθούν υπόψη 
οι κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στον φάκελο τεχνικών δεδομένων της Υπηρεσίας, με στόχο την 
χρήση του συγκροτήματος,. 
 
Οι οριστικές μελέτες θα γίνουν σε στενή συνεργασία τόσο των μελετητών μεταξύ τους όσο και με τους 
επιβλέποντες μηχανικούς και συμβούλους  του Δήμου Ιωαννιτών και τους αρμόδιους εκπροσώπους της 
ΕΦΑ Ιωαννίνων έτσι ώστε να υπάρξει διαμόρφωση κοινά αποδεκτών προτάσεων σχετικά με τις 
επεμβάσεις αλλά και τις χρήσεις  για αποφυγή καθυστερήσεων κατά την έγκριση. Παράλληλα θα γίνει 
από τους μελετητές επίβλεψη των ερευνητικών εργασιών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους για 
την εκπόνηση της οριστικής μελέτης. Τα παραδοτέα είναι τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον: 
 

 
Αρχιτεκτονική μελέτη 

 
ΣΧΕΔΙΑ 
 
Ολοκλήρωση δομητικής Τεκμηρίωσης υπάρχουσας κατάστασης 
Επί των σχεδίων της  αποτύπωσης  θα απεικονισθούν : 
Α) οι οικοδομικές φάσεις του κτιρίου με κατάλληλη σήμανση των ορίων τους και υπομνηματισμό. 
Β) τα διάφορα στοιχεία δομητικής τεκμηρίωσης (ίχνη ξυλοδεσιών, διαφοροποίηση τρόπων και υλικών 
δόμησης, νεωτερικές επεμβάσεις κλπ.)  με τον κατάλληλο υπομνηματισμό. 
Σημείωση των θέσεων  δειγματοληψίας κλπ. ερευνητικών εργασιών. 
 
Σχέδια Πρότασης 
Η πρόταση θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί στο τεύχος των 
τεχνικών δεδομένων της Υπηρεσίας.  
Θα γίνει παρουσίαση επί των σχεδίων αποτύπωσης  σε κλίμακα 1:50 της πρότασης αρχιτεκτονικής 
αποκατάστασης της μορφής του κτιρίου, και της εσωτερικής διαρρύθμισης  των χώρων ανάλογα με την 
προτεινόμενη χρήση τους, στο πλαίσιο της μουσειακής λειτουργίας, και λοιπών πολλαπλών χρήσεων 
που πρόκειται να προβλεφθούν 
Θα γίνουν προτάσεις για συγκρότημα τουαλετών που θα εξασφαλίζει την χρήση τους από όλους τους 
επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένου και του Ασλάν.) 

Στο πλαίσιο ξεχωριστής εν εξελίξει μελέτης του Δήμου Ιωαννιτών εξετάζεται ήδη το ζήτημα της 
συνολικής προσβασιμότητας στον ευρύτερο χώρο της βορειοανατολικής ακρόπολης, σύμφωνα 
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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 όλων των επισκεπτών 
με ειδικές ανάγκες προς την περιοχή του Ασλάν Τζαμιού. Η μελέτη προσβασιμότητας του 
Μεντρεσέ θα πρέπει να συντονιστεί με την γενικότερη αυτή μελέτη προσβασιμότητας* στην 
ΒΑ Ακρόπολη και οι επεμβάσεις που γίνονται στο κτίριο του μεντρεσέ (ανελκυστήρας, 
τουαλέτα ΑΜΕΑ) να συμπεριληφθούν στις επεμβάσεις της μελέτης.  
 
*Σημειώνεται ότι η γενικότερη δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ στον χώρο της ΒΑ Ακρόπολης θα 
αντιμετωπισθεί στα πλαίσια της εκπονούμενης ήδη μελέτης προσβασιμότητας από τον Δήμο Ιωαννιτών.  
 
Θα εκπονηθούν βασικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες ιδιαίτερα για τον βελτιωμένο τρόπο στέγασης 
του μνημείου, την αποκατάσταση οικοδομικών στοιχείων που έχουν αλλοιωθεί (πχ. τζάκια, 
κιονοστοιχίες, ελκυστηροθλιπτήρες) και τα δάπεδα που έχουν καταστραφεί (ιδιαίτερα στο διώροφο 
τμήμα του συγκροτήματος).  
Ειδικότερα, θα γίνουν προτάσεις αποστράγγισης κλπ. μέτρων ελέγχου της εμφανιζόμενης υγρασίας στο 
ΝΑ δωμάτιο του υπογείου. 
Επίσης θα συνταχθεί πρόταση αναστήλωσης του Βόρειου ερειπωμένου τμήματος με βάση τα 
υπάρχοντα στοιχεία και αυτά που θα αποκαλυφθούν από τους καθαρισμούς. 

 
ΤΕΥΧΗ 
 
Τεχνική περιγραφή που θα περιλαμβάνει: 
- τεκμηρίωση οικοδομικών φάσεων και κατασκευαστικών λεπτομερειών συνοδευόμενη από 
σχέδια, φωτογραφίες και βιβλιογραφικές αναφορές (συνοπτική αναφορά στα στοιχεία του τεχνικού 
φακέλου μελέτης, και με εμπλουτισμό από τυχόν πρόσθετα ευρήματα του μελετητή) 
- αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών εργασιών που αφορούν τα φυσικά 
χαρακτηριστικά των υφιστάμενων δομικών υλικών και των αντίστοιχων προτεινόμενων 
- παρουσίαση των προβλημάτων του μνημείου και αιτιολόγηση των φθορών που δεν έχουν 
σχέση με την αντοχή του φέροντος οργανισμού (πχ προβλήματα υγρασίας, κακοτεχνίες, κακές επιλογές 
υλικών κλπ.)και προτάσεις αντιμετώπισης τους 
- παρουσίαση και αιτιολόγηση των προτεινόμενων εργασιών και υλικών αρχιτεκτονικής 
αποκατάστασης, και της αντιμετώπισης των αλλοιωμένων στοιχείων του συγκροτήματος (τζακιών, 
καμινάδων,  δαπέδων  και νέων ανοιγμάτων) 
- διατύπωση πρότασης, από κοινού με τον πολιτικό μηχανικό, για την αποκατάσταση και σε ποιο 
βαθμό, της αρχικής μορφής της στέγης 
- τεκμηριωμένη  πρόταση για την αποκατάσταση των μεταγενέστερων αρμολογημάτων από 
τσιμεντοκονίαμα  και γενικά της αντιμετώπισης των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του 
συγκροτήματος 
- εξέταση της πιθανότητας συνολικής ανακατασκευής των εξωτερικών επιχρισμάτων, και 
προστασίας των σωζόμενων αυθεντικών 
- παρουσίαση τρόπου ένταξης των προτεινόμενων χρήσεων  
- έκθεση τεκμηρίωσης προσβασιμότητας  ΑΜΕΑ σε κατά το δυνατόν περισσότερους χώρους του 
κτιρίου 
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Στατική μελέτη 
 
Αντικείμενο της μελέτης φέρουσας κατασκευής (στατικής μελέτης) είναι η αξιολόγηση της στατικής 
λειτουργίας του μνημείου στην σημερινή και στην αρχική  του μορφή, η αποτίμηση της φέρουσας 
ικανότητάς του και η διατύπωση πρότασης επεμβάσεων, επισκευών ή ενισχύσεων για την στερέωση, 
αποκατάσταση ή και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού ή τμημάτων αυτού. Ιδιαίτερη μέριμνα θα 
δοθεί στην βέλτιστη αντιμετώπιση της μορφής ανακατασκευής του φορέα της στέγης, (επαναφορά ή 
όχι των αρχικών κλίσεων), της εξασφάλισης διαφραγματικής λειτουργίας των λιθοδομών  στο επίπεδο 
έδρασης της στέγης και στην στάθμη των ελκυστηροθλιπτήρων, την επαναφορά των ξύλινων λοξών 
αντηρίδων στους προβόλους, την κατασκευή του μεταλλικού φορέα του ανελκυστήρα, κλπ. 
Επίσης θα εξετασθεί η κατάσταση της θεμελίωσης στην ΝΔ γωνία του διώροφου τμήματος όπου έχουν 
αναφερθεί ρωγμές και καθίζηση (που επισκευάσθηκαν παλαιότερα). 
Τέλος θα γίνει έλεγχος και υπολογισμοί για τα ανακατασκευαζόμενα τμήματα του Βόρειου άκρου της 
πτέρυγας, και επιλογή του τρόπου των ανακτίσεων σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα μελετητή. 
 
ΣΧΕΔΙΑ 
 
Θα συνταχθεί πλήρης σειρά σχεδίων παθολογίας με αναλυτική καταγραφή των βλαβών και των 
παραμορφώσεων του μνημείου (σε κλίμακα 1:50). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ακριβής καταγραφή των 
παραμορφώσεων (αποκλίσεων από την κατακόρυφο, τυχόν  φουσκωμάτων της τοιχοποιίας, με βαθμό 
ακρίβειας < 1 εκατοστού  και των ρωγμών και ασυνεχειών που παρατηρούνται. 
 
Επίσης πλήρης σειρά με τις προτεινόμενες επεμβάσεις στερέωσης, επισκευής και ενίσχυσης (σε 
κλίμακα 1:50) και βασικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 
 
ΤΕΥΧΗ 
 
Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει αποτίμηση και έλεγχο του υφισταμένου μνημείου. Περιλαμβάνει τη 
μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς και αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας, η οποία εμπεριέχει την 
(μέσω τρισδιάστατων υπολογιστικών προσομοιωμάτων του συνόλου του μνημείου καθώς και 
τμημάτων του, για την διαπίστωση τοπικών μηχανισμών αστοχίας) επαλήθευση και διάγνωση των 
αιτίων των βλαβών του μνημείου, τον έλεγχο και την υπολογιστική τεκμηρίωση των ασθενών δομικών 
χαρακτηριστικών του, την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητάς του στην υφιστάμενη κατάσταση και τον 
σχολιασμό των αποτελεσμάτων των αναλύσεων (υπό μορφή εντατικών μεγεθών και μετακινήσεων), 
καθώς και των αποτελεσμάτων των ελέγχων ανά δομικό στοιχείο ή ανά περιοχή του μνημείου, ώστε να 
συσχετίζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων με τις βασικές παρατηρούμενες βλάβες.  
Συμπεριλαμβάνονται τεύχη στατικών και αντισεισμικών υπολογισμών και ελέγχων, και 
χαρακτηριστικές έγχρωμες εικόνες από το προσομοίωμα. 
 
Τεχνική περιγραφή της οριστικής πρότασης επεμβάσεων στερέωσης, επισκευής ή ενίσχυσης, με 
αποτίμηση της φέρουσας κατασκευής μετά από τις επεμβάσεις, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση 
της μηχανικής συμπεριφοράς (μέσω τρισδιάστατων υπολογιστικών προσομοιωμάτων του συνόλου του 
μνημείου καθώς και τμημάτων του, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη τις προτεινόμενες επεμβάσεις), 
την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων επεμβάσεων ή/και την αναγκαιότητα 
λήψης πρόσθετων μέτρων, με τρόπο ώστε να επιβεβαιώνεται η επιρροή των προτεινόμενων μέτρων 
στη μηχανική συμπεριφορά του επισκευασμένου φορέα και στην συνολική στατική και αντισεισμική 
του επάρκεια. 
 
Περιλαμβάνονται τεύχη στατικών και αντισεισμικών υπολογισμών και ελέγχων του επισκευασμένου 
φορέα. Αναφέρονται οι παραδοχές της μελέτης και των υλικών των επεμβάσεων και αιτιολόγηση της 
επιλογής τους, οι Κανονισμοί ή σχέδια κανονισμών που εφαρμόζονται, η πλήρης επίλυση και 
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διαστασιολόγηση των προτεινόμενων επεμβάσεων, καθώς και αναλυτική περιγραφή των 
προβλεπόμενων εργασιών και μεθόδων εφαρμογής των επεμβάσεων και της σύνδεσής τους με τον 
υφιστάμενο φέροντα οργανισμό. Αναλυτικότερα ο μελετητής θα πρέπει να αναφέρει: 
- Τη μέθοδο ή τις μεθόδους ανάλυσης με «ειδική αναφορά» στη μέθοδο υπολογισμού της 
σεισμικής απόκρισης της κατασκευής. 
- Αναλυτική περιγραφή του προσομοιώματος του πραγματικού δομικού συστήματος, όπως αυτό 
χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή δεδομένων στον Η/Υ. 
- Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τη στατική και δυναμική ανάλυση της κατασκευής. 
- Τα σκαριφήματα του προσομοιώματος με αρίθμηση κόμβων, μελών,  αντιστοίχιση διατομών 
και είδη στηρίξεων. 
- Τις παραδοχές για τη δυσκαμψία των δομικών μελών του φορέα. 
- Αναλυτική περιγραφή των μεμονωμένων φορτίσεων. 
- Τους συνδυασμούς των φορτίσεων για τον έλεγχο του δομήματος έναντι των οριακών 
καταστάσεων αστοχίας και λειτουργικότητας. 
- Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εντατικών μεγεθών από τις μεμονωμένες δράσεις και τους 
συνδυασμούς αυτών στις χαρακτηριστικές διατομές των μελών του δομικού συστήματος. Ο τρόπος 
παρουσίασης θα διαχωρίζει σαφώς τα αποτελέσματα των στατικών υπολογισμών από τα αντίστοιχα 
των δυναμικών (αντισεισμικών) υπολογισμών. 
- Τις τιμές μετακινήσεων ή/και στροφών που αναπτύσσονται σε χαρακτηριστικούς κόμβους του 
προσομοιώματος και έχουν ληφθεί υπ’ όψιν στο σχεδιασμό του φορέα. 
- Αναλυτικά τις αντιδράσεις από τις μεμονωμένες δράσεις και τους συνδυασμούς αυτών στις 
θέσεις στήριξης του δομικού φορέα. 
- Τους ελέγχους και τα αποτελέσματα διαστασιολόγησης των μελών του δομικού φορέα έναντι 
εντατικών μεγεθών συνδυασμών τόσο σε οριακή κατάσταση αστοχίας όσο και σε οριακή κατάσταση 
λειτουργικότητας. 
- Τους τοπικούς ελέγχους (π.χ. υπολογισμό ελκυστηροθλιπτήρων και των αγκυρώσεών τους, 
υπολογισμούς μεταλλικού φορέα ανελκυστήρα ). 
- Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εντατικών μεγεθών από τις μεμονωμένες δράσεις και τους 
συνδυασμούς αυτών σε χαρακτηριστικές διατομές των μελών του συστήματος θεμελίωσης του φορέα. 
- Τους ελέγχους και τα αποτελέσματα διαστασιολόγησης των στοιχείων θεμελίωσης. 
- Αναφορά στη μελέτη σχεδιασμού του συστήματος θεμελίωσης, η οποία έχει εξασφαλίσει την 
αξιόπιστη μεταφορά στο έδαφος όλων των δράσεων του δομικού φορέα. 

 
Η αιτιολόγηση της επιλογής των υλικών και των προτεινόμενων μεθόδων επέμβασης αφορά όχι μόνο 
σε ζητήματα τεχνικής αρτιότητας αλλά και στη συμφωνία τους με τη δεοντολογία των επεμβάσεων σε 
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, και πρέπει να είναι συμβατή και  με τις προτάσεις της 
αρχιτεκτονικής μελέτης. 

 
 

Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
 

Η οριστική μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θα περιέχει μελέτη για τις εξής 
εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την μουσειακή χρήση του κτιρίου: 

• ΥΔΡΕΥΣΗ 

• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

• ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

• ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

• ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

• ΤΗΛΕΦΩΝΑ-DATA 

• ΛΟΙΠΑ ΑΣΘΕΝΗ 
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• AΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

• ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
 

Επίσης θα γίνουν προτάσεις για τον φυσικό αερισμό των χώρων. 
 
ΤΕΥΧΗ 
 
Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων εγκαταστάσεων με τις βασικές προδιαγραφές τους. 
Θα περιλαμβάνεται αιτιολόγηση της επιλογής των προτεινόμενων εγκαταστάσεων με γνώμονα τις 
ανάγκες από την προτεινόμενη χρήση (με δυνατότητες ευελιξίας ως προς τον μουσειογραφικό  
εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί, τις νέες πολλαπλές χρήσεις που θα στεγαστούν εκεί,  αλλά  και το 
γεγονός ότι πρόκειται για επεμβάσεις σε διατηρητέο μνημείο).  
Επίσης θα εκτίθεται συνοπτικά το είδος και ο τρόπος κατασκευής των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων 
καθώς και οι τύποι των χρησιμοποιούμενων συσκευών και δικτύων, τα οποία πρέπει να είναι 
διακριτικά τοποθετημένα και  συμβατά με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως μνημείου. 
 
Σύνταξη  προσεγγιστικών υπολογισμών για εκτίμηση των μελετών και των διαστάσεων δικτύων 
μηχανημάτων και συσκευών, των απαιτούμενων για την πρόβλεψη των σχετικών χώρων 
εγκαταστάσεως και τρόπων διελεύσεως. 
 
ΣΧΕΔΙΑ 
 
- Σχέδια όπου απεικονίζεται η πορεία των γενικών δικτύων οριζοντίως και κατακορύφως μετά 
των ενδεικτικών διαστάσεων. 
- Κατόψεις των θέσεων των διαφόρων συσκευών σε χαρακτηριστικούς χώρους μετά των 
ενδεικτικών διαστάσεων αυτών. 
- Κατόψεις των απαραιτήτων χώρων για την εγκατάσταση των κεντρικών μηχανημάτων και 
συσκευών ως και ενδεικτική  χωροθέτηση  αυτών. 
 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης 
 

Με την οριστική μελέτη υποβάλλεται και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των οικοδομικών και ΗΜΧ 
εργασιών ανά κατηγορία εργασιών.  
 
 
 
Καθαρός χρόνος σύνταξης:    3 μήνες από την έγκριση του Σταδίου Α 
 
Εκτιμώμενος χρόνος εγκρίσεων (ΥΠΠΟΑ, Δήμος): 3 μήνες 
 
Εκτιμώμενος συνολικός χρόνος Σταδίου Β:  6μήνες 
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3. ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΗΜΧ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 

 
Η μελέτη εφαρμογής για κάθε κατηγορία μελέτης περιέχει τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την 
αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη  και τυχόν όρους και προϋποθέσεις που θα τεθούν  στην εγκριτική 
απόφαση (πχ. τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις), και, αν κριθεί αναγκαίο, συμπλήρωση των δεδομένων 
που προκύπτουν από το πρόγραμμα ερευνών και εργασιών τεκμηρίωσης, και την προετοιμασία των 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για την  απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 
 

 

Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής 

 
ΤΕΥΧΗ 
 
Τεχνική περιγραφή, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη εικόνα και λεπτομερή ανάλυση των εργασιών 
καθώς και επεξήγηση και συμπλήρωση των σχεδίων της μελέτης, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο 
έλεγχος και η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 
 
Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών αρχιτεκτονικής αποκατάστασης  και τις μεθόδους εφαρμογής τους 
και υπομνηματισμός των εργασιών σε αντιστοιχία με τα αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια. 
 
ΣΧΕΔΙΑ 
 
Πλήρη γενικά σχέδια για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση 
του έργου (στα σχέδια αυτά απεικονίζονται και όλα τα στοιχεία των επεμβάσεων στον φέροντα 
οργανισμό και τις ΗΜΧ εργασίες, έτσι ώστε να αποδίδεται πλήρως η συνολική τελική εικόνα του 
μνημείου). 
Σε αυτά περιλαμβάνονται: 
- Γενικό τοπογραφικό σχέδιο για την ακριβή ένταξη του έργου στον χώρο, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιμετρικών αύλειων χώρων του συγκροτήματος. 
 - Κατασκευαστικά σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών σε κλίμακα 1:50. Στα παραπάνω σχέδια 
θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι διαστάσεις, γενικές και επιμέρους, οι σχετικές στάθμες με 
κατάλληλη σταθερή χωροσταθμική αφετηρία, καθώς και οι περιοχές των απαιτούμενων ειδικών 
λεπτομερειών με  χαρακτηριστικούς κωδικούς συμβολισμούς σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους 
συμβολισμούς των σχεδίων λεπτομερειών. Επίσης, επί των κατασκευαστικών σχεδίων  θα πρέπει να 
υπάρχει υπομνηματισμός των προβλεπόμενων εργασιών σε αντιστοιχία με την τεχνική περιγραφή. 
 
Σχέδια λεπτομερειών, ήτοι σχέδια κουφωμάτων κλπ. κατασκευαστικών λεπτομερειών στεγών, 
δαπέδων, κλιμάκων, τζακιών, διακοσμητικών στοιχείων κλπ. σε κατάλληλες κλίμακες όπου θα 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαστάσεις καθώς και η διάρθρωση και το είδος των υλικών των 
διαφόρων στοιχείων του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των 
αναστηλωνόμενων περιοχών του Βόρειου άκρου του συγκροτήματος. Σε αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνονται προοπτικά ή αξονομετρικά κατασκευαστικά σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών, 
εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο. Ο ακριβής προσδιορισμός των κλιμάκων των λεπτομερειών 
εξαρτάται από την τη φύση τους (1:25 έως και 1:10). 
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Μελέτη εφαρμογής φέρουσας κατασκευής (στατική μελέτη) 

 
ΤΕΥΧΗ 
 
Τεχνική περιγραφή  με λεπτομερή ανάλυση των εργασιών καθώς και επεξήγηση και συμπλήρωση των 
σχεδίων της μελέτης, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 
Στην τεχνική περιγραφή πρέπει να υπάρχει υπομνηματισμός των εργασιών σε αντιστοιχία με τα 
κατασκευαστικά σχέδια όλων των προβλεπόμενων στερεωτικών επεμβάσεων στον Φ.Ο. (λιθοδομές 
ανωδομών, στέγες, θολοδομία, δάπεδα , τοξοστοιχίες κλπ.), περιγραφή μέτρων ασφαλείας που πρέπει 
να ληφθούν κατά την διάρκεια του έργου, των τυχόν προεργασιών που πρέπει να γίνουν, των μέτρων 
επιθεώρησης και συντήρησης μετά το πέρας του έργου καθώς και περιοδικών ελέγχων. 
 
Τεχνικές προδιαγραφές 
Περιλαμβάνονται οι  τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα των υλικών και μεθόδων  εφαρμογής τους, 
συνθέσεις επισκευαστικών/ενισχυτικών κονιαμάτων και ενεμάτων,  απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου 
υλικών στο έργο και εργαστηριακά. 
 
ΣΧΕΔΙΑ 
 
Κατασκευαστικά Σχέδια 
Γενικά διαστασιολογημένα σχέδια των διατάξεων ενίσχυσης και των διατάξεων των φερόντων 
στοιχείων  (πχ. ελκυστηροθλιπτήρες, φέρων σκελετός ανελκυστήρα φέρων οργανισμός στεγών, 
πατωμάτων κλπ. ) σε κλίμακα 1:50. 
Αναλυτικές λεπτομέρειες κατασκευής των προτεινόμενων διατάξεων στερέωσης, επισκευής και 
ενίσχυσης σε κατάλληλες κλίμακες.  
 

 

Μελέτη εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 
ΤΕΥΧΗ 
 
Τεχνική περιγραφή  
Αυτή περιέχει την περιγραφή του συστήματος κάθε εγκατάστασης, τον τρόπο λειτουργίας αυτής 
καθώς και τα μηχανήματα και τις συσκευές τα οποία την συγκροτούν. Επίσης αυτή συμπληρώνει τα 
σχέδια και περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια η οποία δεν εμφανίζεται σε αυτά και τις ειδικές εργασίες 
οι οποίες πιθανώς θα πρέπει να εκτελεσθούν σε τμήμα του δικτύου ή σε όλο το δίκτυο. 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
Προδιαγραφές των μηχανημάτων των συσκευών και των υλικών των δικτύων κάθε εγκατάστασης. Οι 
προδιαγραφές τονίζουν ιδιαιτέρως τα τεχνικά στοιχεία των συσκευών των μηχανημάτων, των δικτύων 
κλπ. εξοπλισμού. 
 
Αναλυτικούς υπολογισμούς για κάθε είδος εγκατάστασης ξεχωριστά.  

 
ΣΧΕΔΙΑ 
 

Σχέδια διατάξεων κάθε εγκατάστασης που απεικονίζει την ακριβή πορεία, το υλικό και τις διαστάσεις 

των δικτύων, τις θέσεις, το μέγεθος και το είδος των τοποθετουμένων μηχανημάτων και συσκευών και 

κάθε λεπτομέρεια απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. 
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Διαγράμματα δικτύων, αυτοματισμών, συνδεσμολογιών κ.λπ. σε όσες εγκαταστάσεις αυτά 

απαιτούνται. 

 

Σχέδια λεπτομερειών, όπου απαιτούνται, σε ανάλογη κλίμακα, εξαρτημάτων, συσκευών, 

μηχανημάτων, στα οποία να απεικονίζονται οι διαστάσεις, η κατασκευή και η εγκατάσταση αυτών, και 

πλήρη στοιχεία για την χωροθέτηση των κεντρικών μηχανημάτων και συσκευών 

 
 

Προϋπολογισμός δαπάνης 
 

Με την  μελέτη εφαρμογής υποβάλλεται και ο οριστικοποιημένος προϋπολογισμός των οικοδομικών 
και ΗΜΧ εργασιών ανά κατηγορία εργασιών. 
 
 
Καθαρός χρόνος σύνταξης:    1,5 μήνας από την έγκριση του Σταδίου Β 
 
Εκτιμώμενος χρόνος εγκρίσεων (ΥΠΠΟΑ, Δήμος): 1 μήνας 
 
Εκτιμώμενος συνολικός χρόνος Σταδίου Γ:  2,5 μήνες 
 
 

4. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Ο εκτιμώμενος συνολικός χρόνος εκπόνησης και έγκρισης της μελέτης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στα προηγούμενα, εκτιμάται σε 11 μήνες. 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Φάση Α’ (αποτύπωση -
ερευνητικά) 

                      

Έγκριση Α’ 
                      

Φάση Β’ 
(οριστική) 

                      

Έγκριση Β’ 
                      

Φάση Γ 
(εφαρμογής) 

                      

Έγκριση Γ’ 
                      

 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Ο ανάδοχος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από  την υπογραφή της σύμβασης θα επανυποβάλει το 
χρονοδιάγραμμα επικαιροποιημένο και προσαρμοσμένο στις τυχόν παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, το 
οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα θα 
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αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης, τα 
ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης και οι προβλεπόμενοι χρόνοι των απαιτούμενων 
εγκρίσεων και ενεργειών της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να τηρηθούν τόσο οι τμηματικές, όσο και η 
συνολική προθεσμία. 
 
Τυχόν καθυστέρηση των ενδιάμεσων εγκρίσεων, εφόσον ο ανάδοχος έχει υποβάλει εντέχνως και 
εγκαίρως τις μελέτες του, δεν τον βαρύνουν. i 
 

 

i Σημειωτέον ότι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης περιλαμβάνει 

το συνολικό χρονικό διάστημα για την εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και 

κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής 

για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του, ενώ αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει 

προς έγκριση μελέτη, επειδή η Υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται διορθώσεις, ο χρόνος 

καθυστέρησης βαρύνει τον ανάδοχο και δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας ούτε οδηγεί σε αναστολή της 

συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης (πρβλ. διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016 ως 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4782/2021).  

 

Ιωάννινα     
Ιούλιος 2022 

 
 

Ο Συντάξας  
Μηχανικός 

 
 

Ελευθέριος Τσουκανέλης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 

Ιωάννινα        
Ιούλιος 2022 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αν Προϊστάμενος Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Ορέστης Μπρίκος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Ιωάννινα        
   Ιούλιος 2022 

 
 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 

 
 

Κυριακή Μακρή 
Πολιτικός Μηχανικός 

 


