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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης  Τακτικής  Συνεδρίασης Έτους 2022  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεταμόρφωσης Αττικής 
 
   Αριθμός Απόφασης  23/2022 

Θέμα 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μπαλονιού στον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου 
κατόπιν αιτήματος του 1/3  του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης  και με 
τηλεδιάσκεψη εφαρμόζοντας την 643/21 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και 
τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, 
ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 07-02-2022.  
 
 Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:00 εκφωνούνται τα ονόματα και 
διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:  
 
Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Γαρούφος 
Ευάγγελος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος 
Βασίλειος, Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Μπάλτας 
Ιωάννης, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Πεπαρίδης Δημήτριος, 
Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Σφυρής Θεόδωρος, Τσεβά Δήμητρα,  Τσίκνας 
Δημήτριος, Χρονόπουλος Γεώργιος. 
  
Απόντες: Ουδείς. 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 
συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 27, 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 «Συζήτησης για την τοποθέτηση 
μπαλονιού στον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου κατόπιν αιτήματος του 1/3 του Δημοτικού Συμβουλίου», το οποίο 
τροποποιήθηκε μετά από πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης και διαμορφώθηκε ως εξής: 
««Συζήτησης και λήψης απόφασης Συζήτησης για την τοποθέτηση μπαλονιού στον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου 
κατόπιν αιτήματος του 1/3 του Δημοτικού Συμβουλίου», και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση των δημοτικών 
συμβούλων που έχει ως εξής:  

«Το Δημοτικό συμβούλιο δεν εγκρίνει την τοποθέτηση του αεροφερόμενου στεγάστρου, αποφασίζει την 
άμεση παύση εργασιών τοποθέτησης στο χώρο του 4ου Γυμνασίου, αποκατάσταση του χώρου και άμεση απομάκρυνση 
από το προαύλιο του 4ου Γυμνασίου.» 

Το θέμα τέθηκε προς συζήτηση και αφού ακούστηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων ο Δήμαρχος κ. 
Ευστράτιος Σαραούδας τοποθετήθηκε επί του θέματος ενημερώνοντας το Σώμα τόσο περί του σύννομου της 
διαδικασίας προμήθειας και τοποθέτησης του αεροφερόμενου στεγάστρου όσο και περί  της πρόθεσης της Δημοτικής 
Αρχής να υλοποιήσει την όποια απόφαση ληφθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων για την  απομάκρυνσή του  υπό 
την αίρεση εύρεσης κατάλληλου χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία  εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Εν συνεχεία έκανε γνωστό  στο Σώμα ότι ο Δήμος Μεταμόρφωσης με το υπ΄αριθμ. 14997/17-07-2020 έγγραφό 
του ζήτησε από την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε τη σύμφωνη γνώμη, ως χρήστη ακινήτου όπου εδρεύει και 
λειτουργεί το 4ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης για την κατασκευή αεροφερόμενου συστήματος κάλυψης γηπέδου, στο 
γήπεδο μπάσκετ, στον αύλειο χώρο του σχολείου. 

Η Κ.Τ.Υ.Π  με το υπάριθμ. Ε.Γ Λ.Δ8/11869 -25-08-2020 έγγραφό της, αναγνώρισε το δικαίωμα του Δήμου 
Μεταμόρφωσης, άλλως συναίνεσε να προβεί ο Δήμος, ως χρήστης ακινήτου, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, βάσει 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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των νόμιμων διαδικασιών για την κατασκευή αεροφερόμενου συστήματος κάλυψης γηπέδου, στο γήπεδο μπάσκετ, 
στον αύλειο χώρο του σχολείου, με δική του ευθύνη και δαπάνες. 

Μέσω υποβολής του Τεχνικού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση εγκρίθηκαν οι εργασίες 
– μικροπαρεμβάσεις  που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν 4495/2017(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
για τις οποίες εν συνεχεία ελήφθη η σχετική άδεια -βεβαίωση με κωδικό πράξης 527.337 με την οποία εκτελέστηκαν 
οι εν λόγω  εργασίες. 

Με την κατάθεση προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δεκέμβριο 2020) του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 εγκρίθηκε η προμήθεια και τοποθέτηση του αεροφερόμενου στεγάστρου στο προαύλιο του 4ου Γυμνασίου 
Μεταμόρφωσης. 

Εν συνεχεία ακολουθήθηκε απόλυτα όπως οφείλαμε ως Δήμος το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων, 
πολεοδομικών, υγειονομικών και νομικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την προμήθεια και τοποθέτηση 
του αεροφερόμενου στεγάστρου. 

Με την υπ΄αριθ. 147191/18-11-2021 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαπίστωσε ότι η με 
αριθ. 251/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μεταμόρφωσης. θεωρείται κατά τεκμήριο νόμιμη 
και ενέκρινε την όλη διαδικασία. 

Με την υπ’ αριθμ. 313518-29/10/2021 Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας – ως προβλέπεται εκ 
της νομοθεσίας αλλά και τα συνημμένα αυτής (στατική μελέτη, βεβαίωση κατασκευαστή πλήρωσης προδιαγραφών, 
βεβαίωση επιβλέποντος μηχανικού) εκκίνησε η διαδικασία της προμήθειας και τοποθέτησης του στεγάστρου. 

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Κ.Τ.Υ.Π., τη μελέτη των σχετικών εγγράφων και 
αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση διαπιστώθηκε ότι : 

Α)H εγκατάσταση- τοποθέτηση του αεροφερόμενου στεγάστρου έχει γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
πολεοδομικές διατάξεις και τις αδειοδοτήσεις όπως προκύπτει από τον  έλεγχο των εγγράφων μας . 

Β) Η εγκατάσταση – τοποθέτηση του στεγάστρου δε σμίκρυνε την επιφάνεια του αύλειου χώρου του 
σχολείου αλλά μετέτρεψε το γήπεδο basket των αθλητικών εγκαταστάσεων του σχολείου από ανοιχτό χώρο άθλησης 
σε κλειστό – στεγασμένο χώρο άθλησης που είναι χώρος επισκέψιμος από τους μαθητές και σε συνθήκες με έντονα 
καιρικά φαινόμενα. 

Προκύπτει συνεπώς ότι επί της διαδικασίας, αναφορικά με την προμήθεια και τοποθέτηση του 
αεροφερόμενου στεγάστρου στο προαύλιο του 4ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης ακολουθήθηκε απόλυτα, όπως  
οφείλαμε ως Δήμος, το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων, πολεοδομικών, υγειονομικών και νομικών από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. 

Ως προς το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του αεροφερόμενου στεγάστρου ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης 
τοποθετήθηκε λέγοντας ότι  θα γίνει προσπάθεια ανεύρεσης κατάλληλου χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία και θα 
γνωστοποιηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τονίστηκε ωστόσο ότι πέρα από την εύρεση του χώρου απαιτείται 
εκπόνηση νέας  σχετικής μελέτης ούτως ώστε να αποξηλωθεί και να απομακρυνθεί το στέγαστρο και ο εξοπλισμός  
του και να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην προκληθούν ατυχήματα στην περιοχή 
παρέμβασης. Τα  ανωτέρω θα υλοποιηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος καθώς πέρα από τις Υπηρεσιακές 
διαδικασίες  (τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος , Αναμόρφωση Προϋπολογισμού,  έγκριση της μελέτης  για την 
απομάκρυνση , μεταφορά και νέα τοποθέτηση του στεγάστρου) απαιτείται  η έγκριση  της όλης διαδικασίας από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 Επιπλέον ενημερώθηκε το Σώμα ότι η απομάκρυνση του αεροφερόμενου στεγάστρου συνεπάγεται την  
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου γεγονός αδικαιολόγητο  για μια απόφαση για την οποία  αφενός  είχε 
έγκαιρη και έγκυρη  γνώση όλο το Δημοτικό Συμβούλιο επομένως και περιθώριο διατύπωσης διαφωνίας περί  του 
θέματος και  αφετέρου είχε ληφθεί  Ομόφωνα από το αρμόδιο όργανο  (Απόφαση 159/2021 Οικονομικής Επιτροπής 
περί έγκρισης της διενέργειας της προμήθειας και εγκατάστασης του αεροφερόμενου στεγάστρου στο 4ο  Γυμνάσιο 
του Δήμου Μεταμόρφωσης με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού). 

Κατέληξε δηλώνοντας την πρόθεση υλοποίησης όποιας απόφασης ληφθεί εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. 

 
 

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

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18. 
2. Την αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων . 
3. Τα στοιχεία του φακέλου. 
4. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και 

ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
6.  Κατατεθείσες προτάσεις επί του θέματος: 
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1. Πρόταση του κ. Δημάρχου: “Μελέτη για άμεση απομάκρυνση και μεταφορά του αεροφερόμενου   
στεγάστρου από τον  αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου σε νέο σημείο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Μεταμόρφωσης”. 
Έλαβε 8 θετικές ψήφους. 
Υπέρ ψήφισαν: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Λουσίδης Παναγιώτης, 
Μπάλτας Ιωάννης, Νικολοπούλου Χαρίκλεια Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα. 

2. Πρόταση της Αντιπολίτευσης: “Μη έγκριση τοποθέτησης και άμεση απομάκρυνση του αεροφερόμενου  
στεγάστρου από τον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου, παύση εργασιών μέχρι την απομάκρυνση του, αποκατάσταση 
του χώρου και υπόδειξη νέου σημείου τοποθέτησης του από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης.“ 
Έλαβε 19 θετικές ψήφους. 
Υπέρ ψήφισαν: Βάγγερ Χρήστος, Γαρούφος Ευάγγελος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, Ηλιόπουλος 
Γεώργιος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Κολοβός Κωνσταντίνος, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας 
Γρηγόριος, Νάνος Σάββας, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Πεπαρίδης Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος, 
Σφυρής Θεόδωρος, Τσεβά Δήμητρα, Τσίκνας Δημήτριος, Χρονόπουλος Γεώργιος. 
 

 
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 

(με 19 ψήφους υπέρ και 8 ψήφους κατά) 
Την Πρόταση της Αντιπολίτευσης δηλαδή τη μη έγκριση τοποθέτησης και την άμεση απομάκρυνση του 

αεροφερόμενου στεγάστρου από τον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου, την παύση εργασιών μέχρι την απομάκρυνση 
του, αποκατάσταση του χώρου και την υπόδειξη νέου σημείου τοποθέτησης του από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Μεταμόρφωσης.“ 

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Λουσίδης 
Παναγιώτης, Μπάλτας Ιωάννης, Νικολοπούλου Χαρίκλεια Σαριδάκης Στυλιανός και Σκοπελίτη Δήμητρα. 
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Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  23 
 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

 
 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                          Τα μέλη 
             Δήμητρα Σκοπελίτη                                                              
 
 

          
                                                                                                                                                    

 
 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Αδαμίδης Αδάμ 

Αναστασόπουλος Δημήτριος 

Αντωνοπούλου Χριστίνα  

Βάγγερ Χρήστος 

Γαρούφος Ευάγγελος 

Γεροστάθης Νεκτάριος 

Ζυγούνας Νικόλαος 

Ηλιόπουλος Γεώργιος 

Καλαντζή Αγγελική 

Καραβάκος Βασίλειος 

Κολοβός Κωνσταντίνος 

Λουσίδης Παναγιώτης 

Μακρίδης Παναγιώτης 

Μολύβας Γρηγόριος 

Μπάλτας Ιωάννης 

Νάνος Σάββας 

Νικολοπούλου Χαρίκλεια    

Παπαδόπουλος Φώτης 

Πατέλη Νικολέττα 

Πεπαρίδης Δημήτριος 

Πετρόπουλος Γεώργιος 

Σαριδάκης Στυλιανός 

Σφυρής Θεόδωρος 

Τσεβά Δήμητρα  

Τσίκνας Δημήτριος 

Χρονόπουλος Γεώργιος 
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