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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσφατη παραχώρηση 

σχολικών αιθουσών.  

 
 κ. Δήμαρχε 
Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 728/12-3-2014 έγγραφό μας σας ζητούσαμε 

να μας απαντήσετε γραπτά στα κάτωθι ερωτήματά μας, αλλά μέχρι τώρα δεν 
πήραμε καμία απάντηση. Επανερχόμαστε, λοιπόν, και ζητούμε να μας 
απαντήσετε στα παρακάτω το συντομότερο. Εμείς πάντως θα επιθυμούσαμε η 
παραχώρηση να γίνει όπως και προηγούμενα, δηλαδή να έχει την ευθύνη ο 
Δήμος των δαπανών της ΔΕΗ και ΔΕΥΑΓ, καθώς και της συντήρησης των 
κτιρίων, επειδή εμείς (αλλά και οι άλλοι Σύλλογοι) αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν στις δαπάνες αυτές. 

«Πρόσφατα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθ. απόφ. 063/2014), 

μας παραχωρήσατε τη χρήση των δύο αιθουσών του δημοτικού σχολείου, της 

αίθουσας (προκατασκευασμένης) του νηπιαγωγείου και της αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων του δημοτικού σχολείου (όλες οι αίθουσες είναι στον ίδιο χώρο), με τον όρο 

να πληρώνει στο εξής ο Σύλλογός μας τη ΔΕΗ, τη ΔΕΥΑΓ και να φροντίζει για τη 

συντήρησή τους.   

Επειδή όμως έχουμε κάποιες απορίες θα θέλαμε να μας απαντήσετε γραπτά 

στα παρακάτω: 

1. Θα πληρώνει ο Σύλλογος στο λογαριασμό της ΔΕΗ το «χαράτσι» (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), τα 

δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο, ΕΡΤ κλπ. Αν όχι, απαντήστε μας με λεπτομέρεια τι 

ακριβώς θα πληρώνουμε στο λογαριασμό της ΔΕΗ;  

2. Αν θα μπορούσαμε και με ποιο τρόπο να μειώσουμε τους μετρητές της ΔΕΗ από 

τρεις που είναι τώρα σε έναν,  για να πληρώνουμε λιγότερα πάγια; 

3. Γιατί να πληρώνουμε τη ΔΕΥΑΓ που είναι δημοτική επιχείρηση; Τι ακριβώς θα 

πληρώνουμε στη ΔΕΥΑΓ; Θα πρέπει να τοποθετήσουμε και υδρομετρητή, γιατί τώρα 

δεν υπάρχει. (Τα σχολεία είχαν δωρεάν νερό. Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, γιατί όχι;) 

       Από την απάντησή σας, στα παραπάνω, θα εξαρτηθεί αν θα αποδεχτούμε την 

παραχώρηση της χρήσης των αιθουσών ή όχι.» 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Γραμματέας                             Ο Πρόεδρος 

 

Αργύριος Γ. Καραλιόλιος            Νικόλαος Δεινόπαπας 
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