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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεταμόρφωσης Αττικής 
 
   Αριθμός Απόφασης  95/2020 

Θέμα 
Ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων και ανάληψη κόστους λειτουργίας τους για το διδακτικέ έτος 

2020-2021 
 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις  19-6-2020. 
 Της συνεδρίασης προΐσταται η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρίκλεια Νικολοπούλου. 

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 13:30 εκφωνούνται τα 
ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής: 

 
Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Γαρούφος Ευάγγελος, 
Ζυγούνας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Καρπέτας Μιλτιάδης, 
Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μπάλτας Ιωάννης, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, 
Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσεβά Δήμητρα, Τσίκνας Δημήτριος, 
Χρονόπουλος Γεώργιος. 
 
Απόντες: Βάγγερ Χρήστος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Νάνος 
Σάββας, Πεπαρίδης Δημήτριος. 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 
συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 21, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς 
και η υπάλληλος του Δήμου Άννα Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.  

H Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ίδρυσης παραρτημάτων 
Νηπιαγωγείων και ανάληψης κόστους λειτουργίας τους για το διδακτικό έτος 2020-2021» και αναφέρει στο 
σώμα την εισήγηση του Τμήματος Παιδείας που έχει ως εξής: 

 
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/12-06-2020 Πράξη (απόφαση) του Περιφερειακού 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
6026/15-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
(σχετ.:Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα ̈ Εγγραφές μαθητών/τριων στο Νηπιαγωγείο για 
το σχολικό έτος 2020-2021¨), ζητείται γνωμοδότηση (απόφαση) του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ίδρυση 
παραρτημάτων Νηπιαγωγείων και ανάληψη υποχρέωσης κόστους των λειτουργικών δαπανών και των 
δαπανών συντήρησής τους  ή των μονάδων εγκαταστάσεων που πρόκειται να λειτουργήσουν, για την 
υλοποίηση του  προγράμματος της υποχρεωτικής διετούς προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο μας. 

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος έχει εφαρμόσει την υποχρεωτική διετή προσχολική εκπαίδευση, από το 
σχολικό έτος 2019-2020, με την προϋπόθεση της εγκατάστασης των απαιτούμενων τεσσάρων (4) 
προκατασκευασμένων αιθουσών βαρέως τύπου στο οικόπεδο της ΚΤΥΠ ΑΕ επί των οδών Ζέας, Μεσολογγίου, 
Σητείας & Αριστοτέλους, η λειτουργία του οποίου δεν ήταν απόλυτη ανάγκη, διότι μέχρι πρότινος η 
απορρόφηση των προνηπίων γινόταν από τους παιδικούς σταθμούς. 

 Παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας για την εγκατάσταση των 4 
αιθουσών βαρέως τύπου και τη λειτουργία του 10ου Νηπιαγωγείου,  έως τώρα δεν έχουν προχωρήσει οι 
διαδικασίες, οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να προβούμε στη διαδικασία ίδρυσης παραρτημάτων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Νηπιαγωγείων και στην ανάληψη υποχρέωσης κόστους των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών 
συντήρησής τους, για το διδακτικό έτος 2020-2021  (όπως έγινε για το διδακτικό έτος 2019-2020), σύμφωνα με 
τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Σε κάθε περίπτωση, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει την ίδρυση τριών (3) 
παραρτημάτων Νηπιαγωγείων, ως εξής: 

 1ο Νηπιαγωγείο επί τη συμβολή των οδών ΗΒΗΣ & ΤΑΤΟΙΟΥ, θα παραχωρηθεί αίθουσα από 
το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, 

 4ο Νηπιαγωγείο επί τη συμβολή των οδών ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & Δ. ΓΛΥΝΟΥ, θα παραχωρηθεί 
αίθουσα από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης,   

 7ο Νηπιαγωγείο επί τη συμβολή των οδών Ι. ΛΟΧΟΥ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, θα παραχωρηθεί 
αίθουσα από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, 

Επίσης, ότι ο Δήμος αναλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης,  
οι οποίες αναλύονται ως εξής: 

1. 1ο Νηπιαγωγείο #4.500,00€# 
2. 4ο Νηπιαγωγείο #6.000,00€# 
3. 7ο Νηπιαγωγείο #4.500,00€# 

γενικό σύνολο κατά προσέγγιση #15.000,00€#, με τη γενικότερη δυνατή διατύπωση, ώστε να συμπεριλαμβάνει 
κάθε εκδοχή υπό την οποία θα λειτουργήσει η υποχρεωτική διετής προσχολική αγωγή. 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
3.Την εισήγηση του Τμήματος Παιδείας. 
4. Τα στοιχεία του φακέλου. 
5. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
6. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και 
ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα πρακτικά. 

 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
Εγκρίνει την ίδρυση τριών (3) παραρτημάτων Νηπιαγωγείων ως εξής: 
  

 1ο Νηπιαγωγείο επί τη συμβολή των οδών ΗΒΗΣ & ΤΑΤΟΙΟΥ, θα παραχωρηθεί αίθουσα από 
το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, 

 4ο Νηπιαγωγείο επί τη συμβολή των οδών ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & Δ. ΓΛΥΝΟΥ, θα παραχωρηθεί 
αίθουσα από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης,   

 7ο Νηπιαγωγείο επί τη συμβολή των οδών Ι. ΛΟΧΟΥ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, θα παραχωρηθεί 
αίθουσα από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσς, 

 
 Εγκρίνει την ανάληψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης ως εξής: 
 

1. 1ο Νηπιαγωγείο #4.500,00€# 
2. 4ο Νηπιαγωγείο #6.000,00€# 
3. 7ο Νηπιαγωγείο #4.500,00€# 

με γενικό σύνολο κατά προσέγγιση #15.000,00€#, και με τη γενικότερη δυνατή διατύπωση, ώστε να 
συμπεριλαμβάνει κάθε εκδοχή υπό την οποία θα λειτουργήσει η υποχρεωτική διετής προσχολική αγωγή. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  95 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       
             Χαρίκλεια Νικολοπούλου                                                                    Τα μέλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδαμίδης Αδάμ 
Αναστασόπουλος Δημήτρης 
Αντωνοπούλου Χριστίνα 
Γαρούφος Ευάγγελος 
Ζυγούνας Νικόλαος 
Ηλιόπουλος Γεώργιος 
Καλαντζή Αγγελική 
Καραβάκος Βασίλειος 
Καρπέτας Μιλτιάδης 
Κολοβός Κωνσταντίνος 
Λουσίδης Παναγιώτης 
Μπάλτας Ιωάννης 
Παπαδόπουλος Φώτης 
Πατέλη Νικολέττα 
Πετρόπουλος Γεώργιος 
Σαριδάκης Στυλιανός 
Σκοπελίτη Δήμητρα  
Τσεβά Δήμητρα 
Τσίκνας Δημήτριος 
Χρονόπουλος Γεώργιος 
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