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Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την ανακατασκευή της Πλατείας Πύρρου θα
διενεργήσει ο Δήμος Ιωαννιτών, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η απόφαση της διενέργειας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού πάρθηκε καθώς πρόκειται για
ένα αξιόλογο τεχνικό έργο που έχει ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική,
συμβολική και περιβαλλοντική σημασία και η λειτουργία του, ο όγκος, η θέση ή κι άλλα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό
περιβάλλον.

Άλλωστε η «πλατεία Πύρρου» αποτελεί την κεντρική πλατεία της πόλης, εντός του
διοικητικού, πολιτιστικού και εμπορικού κέντρου αυτής. Γειτνιάζει άμεσα με το κτίριο της
Περιφέρειας Ηπείρου και το Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων, ενώ πολύ κοντά της βρίσκεται το
Αρχαιολογικό Μουσείο και το πάρκο «Λιθαρίτσια», το Δημαρχείο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, τράπεζες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικοί δρόμοι
της πόλης και η αρχή του ιστορικού της κέντρου με αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής.

Η πλατεία αποτελούσε ανέκαθεν τόπος κοινωνικής αναφοράς και ψυχαγωγίας άμεσα
συνδεδεμένος με το εκάστοτε υφιστάμενο «δημοτικό κέντρο», «Αύρα» τη δεκαετία του
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1920, «Όασις» τη δεκαετία του 1930, νέο κτίριο της «Όασις» τη δεκαετία του 1970 το οποίο
υφίσταται μέχρι και σήμερα και έχει αναστηλωθεί.

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του υπόγειου χώρου στάθμευσης διαμορφώθηκε και ο
χώρος της πλατείας μετά από σχετική μελέτη χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή
το διατηρητέο μνημείο. Αυτό είχε σαν συνέπεια (υλικά και σχεδιασμός χώρου) την
απομόνωση των δύο λειτουργιών και την ασυμβατότητα μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών επιδιώκει την επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης
πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για την δημιουργία του
χώρου, με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού
περιβαλλοντικού σχεδιασμού, προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με υψηλής
ποιοτικής στάθμης, σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Η επίτευξη του
στόχου αυτού θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην προβολή
του πολυδιάστατου χαρακτήρα της πόλης και στην αναβάθμιση της.

Ο διαγωνισμός θα προκηρυχτεί και θα ολοκληρωθεί εντός του 2017 ενώ η ανακατασκευή
της πλατείας Πύρρου έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ.

«Η πλατεία Πύρρου, η κεντρική μας πλατεία, έχει βανδαλιστεί τα τελευταία χρόνια, όπως
κι άλλα σημεία της πόλης. Μετά την αναστήλωση της Όασης επιλέγουμε τον ανοιχτό
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για να δώσουμε στην πλατεία τη χαμένη της αίγλη και να
δείξουμε το σεβασμό που της αρμόζει. Στην προσπάθεια αυτή δείχνουμε εμπιστοσύνη στη
γνώση των ειδικών από τους οποίους ζητάμε να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και να μας
καταθέσουν τις προτάσεις τους», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας.

«Η «Πλατεία Πύρρου» ως χώρος αναψυχής και υποδοχής πολιτιστικών γεγονότων, θα
πρέπει να είναι ένας ζωντανός χώρος που να καλύπτει τις προσδοκίες των δημοτών και
επισκεπτών της πόλης μας. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών επιδιώκει την επιλογή της
καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική
άποψη για την «Πλατεία Πύρρου». Μια επιλογή που να στηρίζεται στις απαιτήσεις της
τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού,
προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με υψηλής ποιοτικής στάθμης, σύγχρονο
και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην προβολή του πολυδιάστατου χαρακτήρα
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της πόλης και στην αναβάθμιση της», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και
Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας.

«Η εικόνα που έχει σήμερα η πλατεία Πύρρου δεν τιμά κανένα μας και πρέπει να αλλάξει.
Πιστεύουμε ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός ιδεών μπορεί να αποτελέσει την αρχή γι' αυτή την
αλλαγή. Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου όμως έχει ήδη κάνει μια αρκετά μεγάλη προεργασία
και είμαι σίγουρος ότι το «πάντρεμα» της προεργασίας αυτής με το διαγωνσιμό θα φέρει το
βέλτιστο αποτέλεσμα ώστε μόλις ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις όλοι οι γιαννιώτες να
έχουν μια πλατεία για να καμαρώνουν», υπογραμμίζει ο αντιδήμαρχος έργων, Γιάννης
Λιόντος.
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