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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα, 

Αρ. Πρωτ.:

Βαθμός 
Προτεραιότητας:

        

              

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 
45221, Ιωάννινα

Ηλ. Δ/νση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01072, 25989 
Φαξ: 26510 01052
Πληροφορίες:  Σ. Κίγκα Σ. Χαραλάμπους

ΠΡΟΣ: Δήμο Ιωαννιτών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 

Email: vtsouris@ioannina.gr

           
ΚΟΙΝ.: ΥΝΜΤΕ Ηπείρου, Βορείου Ιονίου

και Δυτικής Μακεδονίας
Ασωπίου 9, τ.κ.  45444

Ιωάννινα

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για το έργο «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία 
υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών» 

Σχετ. :  Το 122730/22.03.2022 έγγραφό σας

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Νόμου Ν.4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

2. το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,

3. το ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», (ΦΕΚ 

7/Α/22.01.2018),

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066 (ΦΕΚ 912 Β' / 17.3.2020) υπουργική απόφαση 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των 

Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού»

5. το ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία υπουργείων, μεταφορά της 

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
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6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/199248/26-05-2021 Απόφαση (ΑΔΑ:960Η4653Π4-63Κ) Ορισμός 

Αναπληρώτριας της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων»

7. το 122730/22.03.2022 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτων

8. τον έλεγχο του αρχείου μας σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν γνωστά αρχαιολογικά κατάλοιπα σε 

περισσότερες από μία θέσεις στην ευρύτερη περιοχή εκτέλεσης του έργου και έχουν έλθει στο φως 

λείψανα προϊστορικής εγκατάσταση, της  Εποχής Χαλκού (2000-1100 π.Χ), καθώς και άλλα μνημεία 

στην ευρύτερη περιοχή. 

9. το γεγονός ότι το έργο υλοποιείται σε μεγάλη έκταση, τριών αγροτεμαχίων και  πρόκειται για έργο 

υποδομών που περιλαμβάνει εκτεταμένες γενικές εκσκαφές και διαμορφώσεις (τρία κτιριακά 

συγκροτήματα με υπόγεια, χώρους στάθμευσης). 

 σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας για την 

προτεινόμενη εκτέλεση του εν θέματι έργου, όπως αυτό δηλώνεται στην τεχνική έκθεση και στο σχετικό 

τοπογραφικό διαγράμματα με τους παρακάτω όρους:

α. Οι εργασίες εκσκαφών για την υλοποίηση του έργου θα γίνουν υπό τη συνεχή επίβλεψη και 

παρακολούθηση αρχαιολόγου. Σε περίπτωση που οι εκσκαφές δεν ολοκληρωθούν σε εύλογο διάστημα 

(5 εργάσιμες), θα πρέπει να γίνει πρόσληψη αρχαιολόγου για την συνολική παρακολούθησή τους 

β.  Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική 

έρευνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα αρχαιολογική νομοθεσία. Η δαπάνη 

πρόσληψης αρχαιολόγου (είτε για την παρακολούθηση, είτε για την εκτέλεση ανασκαφικής έρευνας) θα 

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έργου ανάλογα με τον φορέα και το πρόγραμμα που θα αναλάβει 

τη χρηματοδότησή του.

γ.  Από τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκσκαφών και της τυχόν ανασκαφικής έρευνας, θα 

εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών και η τελική χωροθέτηση των κτιριακών και λοιπών 

εγκαταστάσεων.

Η συγκεκριμένη αρχική γνωμοδότηση αφορά μόνο στον έλεγχο από αρχαιολογικής άποψης. Η μη 

τήρηση των όρων της γνωμοδότησης αίρει αυτομάτως το παρόν έγγραφο. Η γνωμοδότηση αυτή δεν 

αποτελεί αναγνώριση τίτλων ιδιοκτησίας και δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε άλλη γνωμοδότηση ή άδεια 

απαιτείται από άλλη αρμόδια Υπηρεσία. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι για οποιαδήποτε νέα 

τροποποίηση ή αλλαγή στο τοπογραφικό σχέδιο θα πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου αίτηση στην 

Υπηρεσία μας.   

Συν.: 1  θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα

                                                                                  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  της Εφορείας 

            κ.α.α.                                                                                                                   

                                                                                     Παρασκευή Γιούνη

                                                                                      Αρχαιολόγος
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