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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 20ης Τακτικής  Συνεδρίασης Έτους 2022  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεταμόρφωσης Αττικής 
 
 
   Αριθμός Απόφασης 82/2022 

Θέμα 

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο κ. Σαραούδα και τις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομική, Τεχνική, Διοικητικές 
Υπηρεσίες) σχετικά: 

α) Με τη φωτιά στο πρώην εργοστάσιο με δ.τ. «ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ». 
β) Με την απομάκρυνση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Ηρακλείου από τα 

διοικητικά όρια του Δήμου μας, συζήτηση επί των ανωτέρω, καθώς και λήψη απόφασης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, για τις ενέργειες που από πλευράς Δήμου Μεταμόρφωσης απαιτούνται σήμερα 

 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 04 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 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 29.4.2022  
 Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 20:00 εκφωνούνται τα ονόματα και 
διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:  
 
Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Ζυγούνας 
Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης 
Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου 
Χαρίκλεια, Πεπαρίδης Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσίκνας 
Δημήτριος, Χρονόπουλος Γεώργιος. 
  
Απόντες: Γαρούφος Ευάγγελος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Σφυρής 
Θεόδωρος, Τσεβά Δήμητρα 
 
 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 «Ενημέρωση από τον Δήμαρχο κ. 
Σαραούδα και τις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομική, Τεχνική, Διοικητικές Υπηρεσίες) σχετικά: α) Με τη φωτιά στο 
πρώην εργοστάσιο με δ.τ. «ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ» β) Με την απομάκρυνση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(Σ.Μ.Α.) Δήμου Ηρακλείου από τα διοικητικά όρια του Δήμου μας, συζήτηση επί των ανωτέρω, καθώς και λήψη 
απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τις ενέργειες που από πλευράς Δήμου Μεταμόρφωσης απαιτούνται 
σήμερα» και αναφέρει στο σώμα την με αρ. πρωτ. 13845/22 αίτηση των  Δημοτικών Παρατάξεων :  
1.Νέα Πορεία,  2.Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση, 3. Δημοτική Κίνηση Μεταμόρφωσης Πολιτεία Πολιτών, 
4.Λαϊκή Συσπείρωση Μεταμόρφωσης, 5. Μαζί για τη Μεταμόρφωση και των Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβουλών. 
  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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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. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/18. 
3. Την με αρ. πρωτ. 13845/22 αίτηση. 
4. Την τοποθέτηση των διορισμένων πραγματογνωμόνων για τη φωτιά στο πρώην εργοστάσιο με δ.τ. 

«ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ». 
5. Τα στοιχεία του φακέλου. 
6. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
7. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και 

ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
 

     
Αποφασίζει Ομόφωνα  

    
 α)Αναφορικά με τη συζήτηση για την πυρκαγιά, ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης της πυρκαγιάς 
στο πρώην εργοστάσιο με δ.τ. «ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ» και τον καταλογισμό ευθυνών για αυτή, ενώ αποφασίζει ο Δήμος να 
ζητήσει την εντατικοποίηση των ελέγχων στο σύνολο των βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που 
δραστηριοποιούνται στα διοικητικά του όρια.     
 β) Αναφορικά με τη συζήτηση για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) του Δήμου Ηρακλείου 
Αττικής τονίζεται πως, ενώ ζητήθηκαν σχετικά στοιχεία με το υπ’αριθ. 14926/12-04-2022 έγγραφο Δημοτικού 
Συμβουλίου τα σχετικά έγγραφα του αμαξοστασίου & Σ.Μ.Α. που εδρεύουν σε χώρο του Δήμου μας, δεν 
απεστάλησαν έως τη συνεδρίαση. 

 Η Μεταμόρφωση δεν προσφέρεται για μονομερείς ενέργειες και τοποθέτηση οχλουσών εγκαταστάσεων 
από οποιονδήποτε άλλο φορέα, εν αγνοία του Δήμου και των κατοίκων της. 
 Ως εκ τούτου:  
  i) Ζητά την απομάκρυνση της εγκατάστασης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (αμαξοστάσιο, ΣΜΑ κλπ) από τα 
όρια του Δήμου Μεταμόρφωσης 
 ii) Αποστέλλει την απόφαση αυτή στο Δ.Σ. του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για λήψη απόφασης προς 
συμμόρφωση του Δήμου ως προς την απομάκρυνση της εγκατάστασης από τον Δήμο Μεταμόρφωσης. Σε περίπτωση 
δε, μη συμμόρφωσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με απόφασή του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (ενός 
μήνα), ο Δήμος Μεταμόρφωσης θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα νομικά και διοικητικά μέτρα προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
 iii) Δίνει εντολή στην Τεχνική, Νομική καθώς και στην Υπηρεσία Καθαριότητας & Περιβάλλοντος να 
ελεγχθούν η άδεια και τα νομιμοποητικά έγγραφα εγκατάστασης και λειτουργίας του αμαξοστασίου και του Σ.Μ.Α. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 82 
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 

Ζυγούνας Νικόλαος 

Ηλιόπουλος Γεώργιος 

Καλαντζή Αγγελική 

Καραβάκος Βασίλειος 

Κολοβός Κωνσταντίνος 

Λουσίδης Παναγιώτης 

Μακρίδης Παναγιώτης 

Μολύβας Γρηγόριος  

Μπάλτας Ιωάννης 

Νάνος Σάββας 

Νικολοπούλου Χαρίκλεια    

Πεπαρίδης Δημήτριος 

Πετρόπουλος Γεώργιος 

Σαριδάκης Στυλιανός 

Τσίκνας Δημήτριος 

Χρονόπουλος Γεώργιος 

ΑΔΑ: ΩΧΙ3ΩΚΒ-Ξ9Λ


		2022-06-01T14:13:58+0300
	Athens




