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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα 1
ο
: «Παραχώρηση χώρου από τη Δ.Ε. Διονύσου για την εφορεία αρχαιοτήτων 

Ανατ. Αττικής» (σχετικό το υπ’αριθμ. 17547/12-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικής Υπηρεσίας» 

       

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη δυνατότητα 

παραχώρησης χώρου στο υπόγειο του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου για αποθήκευση 

και φύλαξη αρχαιοτήτων, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής : 

-   Το υπόγειο της Δημοτικής Ενότητας είναι προσβάσιμο μόνο από μία εσωτερική σκάλα από την 

οποία δεν μπορούν να κατέβουν ογκώδη αντικείμενα, δεν έχει καθόλου παράθυρα ή άλλες εισόδους 

/ εξόδους. 

-   Ο χώρος είναι κλειστός, χωρίς παράθυρα, χωρίς μόνωση, χωρίς επαρκή αερισμό και έχει πολλή 

υγρασία. Επίσης το χειμώνα πολλές φορές μπαίνουν νερά από κάποια σημεία και λιμνάζουν σε 

συγκεκριμένα σημεία στο χώρο. 

-   Ο χώρος δεν είναι άδειος αλλά χρησιμοποιείται από την Δημοτική Ενότητα για την φύλαξη του 

αρχείου της πρώην Κοινότητας και μετέπειτα Δήμου Διονύσου από το 1980 μέχρι και το 2010. 

-   Σε αυτό τον χώρο φυλάσσονται επίσης υλικά και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από τους 

εργάτες του Δήμου, εκλογικές κάλπες και παραβάν, αναλώσιμα υλικά. Επίσης εκεί βρίσκεται ο 

κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας του κτιρίου. 

-   Η Δημοτική Ενότητα βρίσκεται σε ερημική περιοχή του Διονύσου, χωρίς άλλες κατοικίες 

τριγύρω και προστατεύεται από απλή πόρτα με κλειδαριά (όχι ασφαλείας). Ήδη στο παρελθόν 

έχουν γίνει παραβιάσεις και κλοπές στον χώρο. 

-  Η Δημοτική Ενότητα είναι ανοικτή για το κοινό τις περισσότερες ώρες της ημέρας και πέραν του 

πρωινού ωραρίου εργασίας, καθώς μέσα στον χώρο λειτουργεί το ΚΑΠΗ και γίνονται οι δημόσιες 

συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου. 

Για τους ανωτέρω λόγους και λόγω της χρησιμότητάς του για την Δημοτική Ενότητα, ο χώρος δεν 

μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτους. 

Αντ’ αυτού προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί ο χώρος του ΤΥΠΕΤ στον Άγιο Στέφανο που είναι 

μεγάλος και κατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί αν θέλουν να κάνουν και εργαστήριο συντήρησης 

όπως ζητούν από την αρχαιολογική υπηρεσία.  

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 
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