
«Δημιουργήσαμε 
τις προϋποθέσεις
για μια καλύτερη 
Μεταμόρφωση»
Η εφημερίδα μας στο πλαίσιο των αφιερωμάτων της, εν όψει
των δημοτικών εκλογών, παρουσιάζει τον απολογισμό έργου
και δράσεων της δημοτικής αρχής Μεταμόρφωσης. Ξεκινάμε
με τον χαιρετισμό του δημάρχου της πόλης, κ.  Μιλτιάδη Ι. Καρ-
πέτα και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο. 
Ακολουθούν τα σημαντικότερα έργα που έγιναν στην πόλη:
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τις 26 Μαΐου, θα κληθείτε να εκλέ-
ξετε Δήμαρχο και Δημ. Συμβούλιο,
για να διοικήσουν το Δήμο, να δια-

χειριστούν τα προβλήματα και να χαράξουν
τις προοπτικές για το μέλλον της πόλης, την
προσεχή τετραετία. Η «Νέα Πορεία», θα είναι
παρούσα και σε αυτές τις Εκλογές και θα ζη-
τήσει την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας.
Σε αυτή την εναρκτήρια προεκλογική μας
επικοινωνία, θα περιοριστώ σε δυο, κατά τη
γνώμη μου, ιδιαίτερης σημασίας σημεία:
Το πρώτο: Μετά από οχτώ (8) δύσκολα χρό-
νια στη Διοίκηση, μας γνωρίζετε καλά και
μπορείτε να κρίνετε:
• Αν αντιμετωπίσαμε με σοβαρότητα, υπευ-
θυνότητα και αποτελεσματικότητα τα προ-
βλήματα του Δήμου, της πόλης και της
Κοινωνίας.
• Αν διαχειριστήκαμε το υστέρημα της Κοι-
νωνίας με νοικοκυρεμένο, συνετό και έντιμο
τρόπο.
• Αν πολιτευτήκαμε με αίσθηση χρέους και
ευθύνης, αν διατυπώσαμε σοβαρό και υπεύ-
θυνο Δημόσιο Λόγο, αν δείξαμε σεβασμό
στον Πολίτη και αν δώσαμε θετικά πρότυπα
δημόσιου Ήθους και συμπεριφοράς και
• Αν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για
ένα καλύτερο μέλλον.
Το δεύτερο:  Οι φετινές δημοτικές εκλογές

θα διεξαχθούν με ένα εκλογικό σύστημα, -
«απλή αναλογική»- που απειλεί με παράλυση
τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με το νέο σύστημα η ευθύνη των Πολιτών γί-
νεται μεγαλύτερη:
Οφείλουν να αναδείξουν Αυτοδιοικητικές
Αρχές, με ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση ώστε
να μην παραλύσουν Δήμοι και Περιφέρειες
ούτε να καταστούν πεδία ατέλειωτων δια-
πραγματεύσεων, προσωπικών διευθετήσεων
ή και αθέμιτων συναλλαγών.
Οι ίδιοι οι Πολίτες πρέπει να προλάβουν και
να αποτρέψουν τους κινδύνους ενός διαλυ-
τικού εκλογικού συστήματος που επιβλήθηκε,
από αλλότριες πολιτικές σκοπιμότητες, παρά
την αντίθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η επισήμανση έχει γενικότερο χαρακτήρα.
Για το Δήμο μας εκτιμώ ότι κίνδυνοι εκφυλι-
σμού και ακυβερνησίας, δεν θα υπάρξουν.
Ισχυρή ένδειξη γι’ αυτό είναι ο σχετικά πε-
ριορισμένος αριθμός Συνδυασμών, σε αντί-
θεση με άλλους Δήμους όπου διαφαίνονται
ήδη εκφυλιστικές τάσεις.
Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου,
εύχομαι ήρεμο κλίμα, υπεύθυνες θέσεις και
πολιτισμένο διάλογο, που θα δώσει την ευ-
καιρία να συζητήσουμε για όλα: Απολογισμό
και έργα, προβλήματα και δυσκολίες, προ-
οπτικές και προγράμματα”.
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Αγορές Οικοπέδων

Αριθμός Απόφασης 210/18-7-2018

Οριστική απόφαση αγοράς ακινήτου οικοδομικού τετραγώνου 
Τατοϊου-Βενιζέλου, Χλόης-Οδυσσέως (Κτήμα Κουτσουμπέλη)

«Οριστική απόφαση απευθείας αγοράς 
ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Κυριακάκη στην οδό Βουλγαροκτόνου

Απευθείας αγορά ακινήτων ιδιοκτησίας  Λαμπάκη – Κουμπούρη (Ο.Τ. 393, Α’)

Οριστική απόφαση αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Φανής Μωραϊτη
(Γενοβέφα) στο οικοδομικό τετράγωνο 128α (διάνοιξη οδού Παπαδιαμάντη)

Αριθμός Απόφασης 165/2018

Αριθμός Απόφασης 211/2018

Αγορά Ακινήτου στο Ο.Τ. 322

Αγορά Ακίνητου στο Ο.Τ. 299 και απαλλοτρίωση όλου του τετραγώνου, 
άνοιγμα μετώπου 110,00 μ. στη Λ. Τατοϊου και πλατεία 3 περίπου στρεμμάτων.

Αριθμ. Αποφ. ΔΣ 20/2018 

Αριθμ. Αποφ. ΔΣ 241/2014 

Αριθμός Απόφασης 4/2019



3Αφιέρωμα στο δήμο Μεταμόρφωσης
ΜΑΪΟΣ 2019

Χ-ΤΥΠΟΣ

Αριθμ. Αποφ. ΔΣ 217/2018 

Αγορά Εδαφικής έκτασης στη συμβολή των οδών 
Ιερου Λόχου & Αδριανείου μεταξύ των Ο.Τ.123 & Ο.Τ. 127

Αγορά Οικοπέδου 611 τ.μ. στην οδός Πίνδου 10 στο Ο.Τ. 9

Αριθμ. Αποφ. ΔΣ 19/2018 

Η πρώτη θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής, ήταν θητεία 
προσαρμογής αναδιάρθρωσης και αναπροσανατολισμού, σύμφωνα με τις νέες
συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Η προτεραιότητα δόθηκε αναγκαστικά στο συμμάζεμα το
ξεχρέωμα και το «άπλωνε τα πόδια σου, όσο φτάνει το πάπλωμά σου». Έτσι, ο Δήμος άλλαξε τροχιά, 
ξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του και εφάρμοσε πολιτική αυστηρής οικονομίας παντού, όπως επιβαλλόταν από τη 
νέα πραγματικότητα .

Η δεύτερη θητεία, που λήγει τυπικά στις 31 Αυγούστου 2019 και ουσιαστικά με τις εκλογές της 26ης Μαίου, ήταν θητεία αθόρυβης και με-
θοδικής προετοιμασίας, για να αλλάξει δυναμικά, οριστικά και αμετάκλητα ολόκληρο οικιστικό, περιβαλλοντικό και ρυμοτομικό τοπίο αλλά
και η συνολική εικόνα του Δήμου και της πόλης, ακόμα και στο σημειολογικό πεδίο, με το οποίο έχει συνειρμικά συνδεθεί.

Αριθμ. Αποφ. ΔΣ 1/2019 

Αγορά Ακινήτου στην οδο Ξενίας Ο.Τ. 97 και Ο.Τ.98

Αριθμ. Αποφ. ΔΣ 307/2018 

Αγορά Ρυμοτομούμενων τμημάτων της οδού Ηρακλείου
Αγορά Οικοπέδου επί των οδών Σπύρου Πάτση και Μιαούλη

Αγορά οικοπέδου 511, 00  τ.μ. στο ΟΤ.333 (Δουλαβέρης)

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ. 3/2019 

ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ ΔΣ 20/2018 Αγορά οικοπέδου ΟΤ332 , οδός Καραισκάκη
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Οικονομία

Τ.Π.Ε.
01. WiFiHotSpot (2014)

02. Μηχανογράφηση Ωρομετρη-

σης Υπαλλήλων(2015)

03. Αναβάθμιση Συστημάτων

Ασφαλείας Δήμου(2015)

04. Κοινωνικό Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου

Μεταμόρφωσης(2015)

05. Γραμμή Ζωής (2015)

06. Αναβάθμιση Διαδικτυακής

Πύλης Δήμου (2017)

07. Εγκατάσταση νέων Ηλεκτρο-

νικών Πινάκων (2017)

08. Μηχανογράφηση Παιδικών

Σταθμών (2017)

09. Μηχανογράφηση Αθλητικών

Εγκαταστάσεων (2017)

10. Μηχανογράφηση Κοινωνικής

Υπηρεσίας (2017)

11. Ανάπτυξη Mobile Εφαρμογής

για Γραμμή του Δημότη (2017)

12. Μηχανογράφηση Κοιμητη-

ριού (2018)

13. Έναρξη Διαδικασιών Εναρμό-

νισης με το GDPR (2018)

14. Έναρξη Διαδικασιών το

WiFi4U (2018)

15. Διαγωνισμός Leasing Πολύ-

Μηχανημάτων για τον Δήμο (2018)

16. Υποβολή Πρότασης για πλήρη

αναβάθμιση του Μηχανογραφικού

εξοπλισμού των Παιδικών σταθμών -

ΕΕΤΑΑ (2018)

17. Συνεχής Αναβάθμιση Μηχα-

νογραφικών Υποδομών

Δήμου(2015-2019)

Κούρεμα χρέους 638.764,36 ευρώ

Μείωση σε

Εξαφάνιση ελλείμματος σε

ΤρΕχΟΥΣΑ χρΗΣΗ 2017
ΠρΟΗΓΟΥΜΕνΗ 

χρΗΣΗ 2016

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 4.094.295,67 4.413.763,12

Πλεόνασμα σε νέο 10.083.767,68 6.037.214,54

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 30/4/2019 12.160.191,50 ευρώ
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Χρηματοδοτήσεις - 
Προγράμματα

ΜΑΪΟΣ 2019

Χ-ΤΥΠΟΣ
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Συμπόσιο Γλυπτικής
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• Δημοπράτηση του έργου για τη διαμόρφωση
της πρόσβασης του κολυμβητηρίου από την
οδό ΤατοÀου (πρώην ιδιοκτησία Κοτσαλίδου).
• Ανακατασκευή των οδών Σκουφά, Αγ. Λαύ-
ρας και του οδοστρώματος έξω από το ΚΕΛ
Μεταμόρφωσης.
• Συντήρηση σχολικών κτιρίων με το πρό-
γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
• Δημοπράτηση της υπηρεσίας Τεχνικού συμ-
βούλου σε θέματα οριοθετήσεων ρεμάτων. 
• Εκτέλεση του Έργου: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ-
ΣΗΣ» στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΩ».
• Συστήματα βυθιζόμενων κάδων συμπίεσης
απορριμάτων.
•Απομάκρυνση 37 λυόμενων οικίσκων

• Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής οδών Θεο-
τοκοπούλου - Δημοκρίτου.
• Εγκατάσταση πινακίδων κατεύθυνσης.
• Βρεφονηπιακός Σταθμός Πευκών και Κυβέ-
λης 2016 (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ). 
• Νέες εγκαταστάσεις Διαδημοτικού Αθλητι-
κού Κέντρου των Δήμων Μεταμόρφωσης και
Λυκόβρυσης - Πεύκης.
• Αντικατάσταση πινακίδων ονοματοθεσίας
στον Δήμο Μεταμόρφωσης.
• Πληροφοριακές - κατευθυντήριες: 44 τεμ.
• Ονοματοθεσίας: 712 διπλές με στύλο, 19
μονές, 28 επιτοίχιες).
• Αποκατάσταση των δαπέδων πρόσκρουσης
και πιστοποίηση 
στις παιδικές χαρές του Δήμου.
• Απορριματοδέκτες ακαθαρσιών ζώων συν-
τροφιάς.
• Ανάπλαση του κεντρικότερου δρόμου της
πόλης - της Λεωφ. ΤατοÀου, 
με τη μεταφύτευση των φοινικοειδών.
• Νέα φωτιστικά σώματα LED  που αποδίδουν
υψηλής ποιότητας φωτισμό και μικρές κατα-
ναλώσεις ρεύματος, με εξοικονόμηση της
τάξης του 70% περίπου. 
• Ανακατασκευή του οδοστρώματος της Λε-
ωφόρου, με απόξεση και φρεζάρισμα 
και ρίψη νέου ασφαλτοτάπητα, από την οδό
Αναγεννήσεως μέχρι την Αττική Οδό και η πλή-
ρης διαγράμμισή του.
• Τοποθέτηση 110 κυτίων κοινωνικών αγγελ-
τηρίων.
• Αντικατάσταση των προβολέων στο Δημο-
τικό Κολυμβητήριο με νέους τύπου LED.
• Αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων και
των προβολέων του κλειστού γυμναστηρίου
«ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ» με νέους τύπου LED.
• Ελαιοχρωματισμοί σχολείων. 
• 19 πιστοποιημένες παιδικές χαρές. 
• ΟΔΟΙ 1/17 - 48.600 τ.μ.
• Πεζοδρόμια 1/17 - 11.200 τ.μ.
• Διαμόρφωση οικοπέδου Κυβέλης & Νιόβης.
•Διανοίξεις των οδών Αδριάνειου, Δήλου,
Ερμού, Θεοτοκοπούλου, Βίκτωρος Ουγκώ.
•Διανοίξεις των οδών Αχιλλέως και Μπιζανίου.
• Συντήρηση υπόγειων διαβάσεων Εθνικής
Οδού.
• Ανάπλαση Κοιμητηρίου, κατασκευή νέου
χωνευτηρίου, συντήρηση 
αντιπλημμυρικών έργων και προμήθεια οστε-
οθυρίδων.
• Γεωτεχνική έρευνα για το 2ο Λύκειο.
• Συντήρηση οδών - λακκούβες. 
• Αντιπλημμυρικά πέριξ της οδού Θεοτοκο-
πούλου αγωγός συνολικού μήκους 900μ. 
και πέριξ της οδού Δημοκρίτου αγωγός συνο-
λικού μήκους 1.670μ.
• Συντήρηση σχολικών κτιρίων που αφορά την
αντικατάσταση των συνθετικών δαπέδων.
• Ασφαλτοστρώσεις οδών Γ. Παπανδρέου, Τα-
τοϊου, παράδρομου Εθνικής οδού. 
• Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Πολυτε-
χνείου (φύτευση, ξύλινο δάπεδο, συστήματα
σκίασης).

Έργα

ΜΑΪΟΣ 2019

Χ-ΤΥΠΟΣ
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Πολιτισμός
Κινηματογραφική Λέσχη
Αθλητισμός 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2014-2019
• Παρουσίαση βιβλίων.
• Κινηματογραφικά εργαστήρια για ενήλικες.
• Εργαστήρια Origami για παιδιά με τον Ιωάννη Καλοποδά.
• Δράση για παιδιά με τίτλο “Ζωγραφίζω με θέμα τον εθε-
λοντισμό” σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου
Μεταμόρφωσης.
• «ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ» για παιδιά 4-12 ετών.
• Λέσχες Αφήγησης για εφήβους & ενήλικες.
• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2-3 ΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ.
• Συμμετοχή στην ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ &
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  “Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη”.
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Ταξίδι στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”. 
• Θεατρικές παραστάσεις.
• Παραστάσεις αφήγησης για την έναρξη & 
λήξη της Καλοκαιρινής Εκστρατείας.
• Παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων.
• Εργαστήρια προφορικής αφήγησης και comics.
• Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής για παιδιά.
• Εργαστήρια κατασκευής διακοσμητικών γυάλινων βάζων 
για παιδιά από 5 ετών έως 12 ετών.
• Συμμετοχή στο διετές διαβαλκανικό πρόγραμμα (2015-
2017) International Network of Emerging Library Innovators
(INELI Balkans).
• Συμμετοχή στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών (2017).


