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                                                          ΠΡΟΣ  

 

                        THN EKTΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση χώρων ομόρων με τις σχολές Καργάκου 

Σχετικά: (1) H υπ’αρ.10336/4-4-2013 αίτηση των κ.κ Πέππα Γεωργίου & Πέππα Χάϊδως με 

το σχετικό τοπογραφικό. 

                (2) H υπ’αρ.103386/4-4-2013 αίτηση του κ.Παπαδόπουλου Κων/ου. 

                (3)  Η υπ’αρ.28/2013 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

                (4) Η υπ’αρ.12/2013 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

                (5) Η Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

                (6) Η υπ’αρ.5478/14-2-2014 Έκθεση Αυτοψίας Της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω (1),(2),(3),(4) σχετικών η Τεχνική Υπηρεσία,διενήργησε αυτοψία 

στα σχολεία Καργάκου από την οποία προέκυψε ότι για την κυκλοφορία των οχημάτων και των 

πεζών χρησιμοποιείται χώρος ο οποίος δεν ανήκει σε ιδιοκτησία που έχει νοικιάσει ο Δήμος. 

Επίσης δε, οι μαθητές του ΕΠΑΛ και του ΙΕΚ χρησιμοποιούν και τους αθλητικούς χώρους, οι 

οποίοι και αυτοί δεν ανήκουν σε χώρο που έχει ενοικιάσει ο Δήμος αλλά στους ιδιοκτήτες που 

αναφέρονται στα (1),(2) σχετικά. Οι ιδιοκτήτες και των δυο παραπάνω γηπέδων έχουν ζητήσει 

με αίτημα στα (1),(2) σχετικά να τα ενοικιάσει ο Δήμος. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική έκθεση του Τοπογράφου Μηχανικού Α. Μαρτυρίδη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, την έκθεση αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας,                                              

την απόφαση  της  Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προτείνει την 

μίσθωση των χώρων αυτών καθώς και την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, 

Προτείνω: 



Να εκμισθωθούν οι χώροι αυτοί –όπως φαίνονται και στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα- 

για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση(σχετ.5), στην έκθεση αυτοψίας(σχετ.6),  

της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(σχετ.3), και στην απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σχετ.4) και 

στις αιτήσεις των ιδιοκτητών ώστε να έχουμε την ευχέρεια να προτείνουμε κυκλοφοριακές 

λύσεις για πεζούς και οχήματα καθώς και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι αθλητικοί χώροι για 

τους μαθητές. Εξάλλου δεν είναι ηθικό για τον Δήμο να χρησιμοποιεί τόσο καιρό ιδιωτικούς 

χώρους δωρεάν, χωρίς την άδεια  παραχώρησής τους από τους ιδιοκτήτες. 

 

 
 

Συνημμένα 

Το (1),(2),(3),(4),(5),(6) σχετικά  
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