
                                                                                                                                                                                                     
Θέμα: Γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου «Κατάσκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και 
δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών»»  σε 
τμήματα του υπ αριθμ 159β αγροτεμαχίου  της Οριστικής διανομής Ανατολής έτους 1930 στο Δήμο 
Ιωαννίνων της Π.Ε. Ιωαννίνων  Περιφέρειας Ηπείρου.

Σχετ.:  Το αρ. πρωτ. 28547/21-03-2022 έγγραφό σας με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

             Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα  
σε ΕΓΣΑ 87 που αφορά την κατασκευή του έργου «Κατάσκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και 
δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών»  σε 
τμήματα του υπ αριθμ 159β αγροτεμαχίου  της Οριστικής διανομής Ανατολής έτους 1930 στο Δήμο 
Ιωαννίνων της Π.Ε. Ιωαννίνων  Περιφέρειας Ηπείρου , δεν έχουμε αντίρρηση για το έργο του θέματος 
επειδή στη συγκεκριμένη θέση  δεν έχουν καταγραφεί έως σήμερα από την υπηρεσία μας κτίσματα ή 
κατασκευές που να έχουν χαρακτηριστεί ως Νεώτερα Μνημεία και να προστατεύονται από τις 
διατάξεις του  Ν.4858/2021(ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Επίσης σας πληροφορούμε ότι εάν κατά την διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν Νεώτερα 
πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα 
την υπηρεσία μας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.
             Σε ότι αφορά τις αρχαιότητες της περιοχής, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων η οποία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό.

Το παρόν αποτελεί απλή γνωμοδότηση και όχι έγκριση εργασιών, δεν αποτελεί αναγνώριση τίτλων 
ιδιοκτησίας και δεν αντικαθιστά την από άλλη υπηρεσία απαιτούμενη άδεια.

                                                                                        Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

                                                                                                        Βασίλειος  Κ. Κασκάνης
                                                                                                          Αρχιτέκτων Μηχανικός
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