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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ               

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 ― Τ. Κ. 19009 

Γραμματέας: Χρήστος Τάσσης   

Τηλ: 2294321021 

Email : tassis@0164.syzefxis.gov.gr 

 

Αρ. απόφασης 06/2020 

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο, Σχέδιο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού 2019-2023 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023) Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» 

Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της 20ης  Οκτωβρίου 

2020 ημέρα Τρίτη & ώρα 09:00 – 11:00 

Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης 15825/05-10-2020 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μώρος 

 

Στην Ραφήνα, σήμερα την 20η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 09:00  και ώρα 

λήξης 11:00 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνήλθε σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του  άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της 

Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση" 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020. 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 20930/31-

03-2020). 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 163/2020 (αριθ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10283/13-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018. 

6. Tις διατάξεις της υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

7. Την υπ’ αριθ. 41179/2014 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2970/τ.Β’/4-11-2014) 

«Παράρτημα - Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου «…Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο 

στρατηγικό σχέδιο τίθεται προς συζήτηση στη δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα 

δημοσιοποιείται για διαβούλευση  με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου». 
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Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου). 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης  ήταν:  

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο, Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2019-2023 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023) Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» 

 

Συμμετείχαν στην διά περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου)  

είκοσι επτά μέλη (27) – είκοσι τέσσερα  (24) εκπρόσωποι συλλόγων  & τρείς  (3) δημότες  εκ των 

σαράντα εννέα (49) συνολικά μελών της Επιτροπής. Η συνέλευση είχε απαρτία. 

Εντός του οριζόμενου - στην υπ’ αριθ. πρωτ. 15285/5-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου - χρονικού 

διαστήματος πραγματοποίησης της συνεδρίασης, κατατέθηκαν οι κάτωθι θέσεις/απόψεις:    

1. ΔΟΥΔΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΗΣ μέλος ΔΕΔ  Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου 

 

α/α δρασης 1.1.3.6 : Στις αναδασώσεις με βραδύκαυστα δέντρα περιλαμβάνονται και ελιές που δεν 

είναι βραδύκαυστες. 

 α/α δρασης 1.1.4.2 και  1.1.4.3: δεν αναφέρονται τα μέσα με τα οποία θα γίνονται οι μετρήσεις και 

το βασικότερο ποιες θα είναι οι ενέργειες όταν γίνεται υπέρβαση ορίων 

   α/α δρασης 1.2.4.2 και  1.2.4.3: δεν αναφέρονται συγκεκριμένα 

αντιπλημμυρικά έργα, ούτε συγκεκριμένοι δρόμοι προς διάνοιξη και ανακατασκευή 

    α/α δρασης 1,2,5,6: στην διαχείριση των αδέσποτων θα έπρεπε να προβλέπεται και πρόγραμμα 

στείρωσης 

 α/α δρασης 1.3.2.5 Δεν συγκεκριμενοποιείται το σχέδιο διαπλατυνσης και παρέμβασης στην Λ. 

Φλέμινγκ   

  α/α δρασης 1.3.2.15  Δεν συγκεκριμενοποιείται το σχέδιο περί έλευσης του προαστιακού. Μέχρι 

που θα φτάνει , από που θα φτάνει, ποια διαδρομή  θα ακολουθεί, που θα υπάρχουν στάσεις. 

Θετική ψήφος για όλες τις δράσεις εκτός των προαναφερθέντων όπου ψηφίζω παρών μέχρι να 

γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδια 

2. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΔΗΜΟΤΗΣ μέλος ΔΕΔ  Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου  

Θεωρώ ότι θα έπρεπε να προηγηθεί της σημερινής συνεδρίασης λεπτομερής ενημέρωση των μελών 

της Επιτροπής Διαβούλευσης επί των επιμέρους ζητημάτων που άπτονται του εγκεκριμένου από το 

Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2019-2023 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-

2023) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και να παρέχεται στα μέλη η δυνατότητα διατύπωσης 

διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη 

άποψη επί των θεμάτων που καλούμαστε κάθε φορά να στείλουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις 

μας. 

Θετική ψήφος 

3. ΚΑΡΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΔΗΜΟΤΗΣ Μέλος της ΔΕΔ Ραφήνας-Πικερμίου  

Ζητώ  συγκεκριμένα την ένταξη στο Σ. Σ. Σ.  
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α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΊΟΥ (από ολα τα άλλα υπάρχει ΑΝΟΎΣΙΑ ΠΛΗΘΏΡΑ στον 

δήμο,  καλλιτεχνικά, πολιτιστικά,  γυμναστήρια, κολυμβητήρια, χορευτηρια) και  

β.  ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΊΑΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΉΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ καθώς οι ΆΣΤΕΓΟΊ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ έχουν πολλαπλασιασθεί στον δήμο. ΆΥΤΟΙ 

ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.  

Εάν δεν υπάρξει πρόβλεψη για τα ανωτέρω, καταψηφίζω, διότι:  

1. Το καθυστερημένο  εν λογω Σ. Σ. Σ. 2019-2023 εχει κατα το ήμισυ πλέον παρωχηθει,  έχουν ήδη 

παρέλθει 16 μήνες από την εγκατάσταση της δημοτικής  αρχής και ηδη έχει ψηφισθεί από το Δ. Σ. 

άνευ διαβούλευσης!!! 

2. Έπι της ουσίας το εν λόγω Σ. Σ. Σ. είναι ένας επιδεξιος συγκερασμος ευχολογίων τυπικών για 

κάθε  Σ. Σ. Σ., άλλων έργων βαρύτατων συνεπειών όπως το Μαστερπλαν του Λιμένα και 

άλλων,  καθημερινής  εμβέλειας, τα οποία δεν χρειαζεται καν να εντάσσονται σε Σ. Σ. Σ. 

αφού  ανήκουν στα πρωτεύοντα, βασικά καθήκοντα κάθε δημοτικής αρχής (συντήρησή 

υποδομών,  παιδικές χαρες, πράσινο κ.ο. κ.).  

4. ΤΣΟΓΚΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΙΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Α.Ο.Ο.Α (ΩΚΕΑΝΙΣ)  

 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Μονίμων Κατοίκων Διώνης Πικερμίου «ΩΚΕΑΝΙΣ» παραθέτουμε τις 

παρατηρήσεις μας και τις προτάσεις μας επίτ ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ του Δήμου. 

Γενικά, στους άξονες δράσεις δεν βλέπουμε εξειδικεύσεις.   Ιδιαίτερα στα «μέτρα» όπου θα πρέπει 

να γίνει περαιτέρω ανάλυση.  Εκτός και αν αυτό προβλέπεται να γίνει στη σύνταξη του 

Προϋπολογισμού και στο Τεχνικό Πρόγραμμα. 

Σε ότι αφορά στη ΔΙΩΝΗ και στο Πικέρμι παρατηρούμε τα εξής: 

 

Άξονας 1ος  Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής 

1. Πεζοδρόμια Στην πλειονότητα του οδικού δικτύου του οικισμού της Διώνης αναγκαιεί η κατασκευή  
πεζοδρομίων ούτως ώστε να υπάρχει ασφαλής διέλευση των πεζών  
 

2. Οδικοί Άξονες  
Ενώ το ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟ φτάνει στο επίπεδο #4 δηλαδή (για παράδειγμα μελέτη και δημιουργία 

πεζογέφυρας κλπ., ΑΚΟΜΗ ΜΙΆ ΦΟΡΑ δεν βλέπουμε ουδεμία εγγραφή για την εκπόνηση μελέτης 

σύνδεσης της Διώνης (η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Δημάρχου θα φτάσει τους 30.000 

κατοίκους – καταγεγραμμένα τα λεγόμενα αυτά στα πρακτικά προηγούμενης συνεδρίασης της 

Επιτροπής Διαβούλευσης) με τη Λ. Μαραθώνος. 

Εδώ, στο σημείο αυτό, θέλουμε να επαναλάβουμε τις θέσεις μας επί του ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2021, οι οποίες εστάλησαν προς την Επιτροπή Διαβούλευσης (για τη συνεδρίαση της 

25ης Ιουλίου 2020) αλλά δεν ελήφθησαν κάν υπόψιν: 

Δεν είδαμε πουθενά  να αναφέρεται η σύνδεση της Διώνης με τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Το 

θέμα είναι τεράστιο και τα προβλήματα που δημιουργούνται στους αγροτικούς δρόμους μεταξύ 

Διώνης και Πικερμίου πολλά και μεγάλα.  

Δεν είδαμε καμία αναφορά για εναλλακτικές οδούς (όπως η οδός Ανεμώνης) για εκκένωση 

τουοικισμού σε περίπτωση ανάγκης.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Θα πρέπει να εκπονηθούν ουσιαστικές μελέτες, γενικές και όχι αποσπασματικές 
(όπως η κυκλοφοριακήμελέτη για ένα μικρό τμήμα της νότιας Διώνης) ώστε να ξεκινήσει 
η  δρομολόγηση του όλου θέματος σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τα αρμόδια 

Υπουργεία.   

Παράλληλα θα πρέπει να περιληφθούν: 

1. Έργα επί της περιφερειακής οδού Αιγαίου Πελάγους. α. Διαπλάτυνση κατ’ ελάχιστο δύο (2) 

μέτρα  β. Κατασκευή πεζοδρομίων ένθεν και ένθεν  γ. Ηλεκτροφωτισμός δ. Διαγράμμιση  

2. Διάνοιξη  της οδού Ανεμώνης με σκοπό να διευκολύνει την μετάβαση οχημάτων προς την 

Λεωφόρο Μαραθώνος αποφεύγοντας τις οδούς του κέντρου του οικισμού και καταλήγοντας επί της  

οδού Στρ. Καβράκου έτσι ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση 

 
3. Δίκτυα – υποδομές – συγκοινωνία. Σε ότι αφορά στη βελτίωση της τοπικής συγκοινωνίας:  

Αύξηση των ημερήσιων και επέκταση στις βραδυνές ώρες - Μέριμνα για Μεταφορά των 

κατοίκων: α. στην Λεωφόρο Μαραθώνος β. στο Κέντρο Υγείας της Ραφήνας γ. στο Μετρό / 

Προαστιακό της Παλλήνης 
 

4. Διαχείριση αποβλήτων, κλαδεμάτων 
Διάθεση από τον Δήμο οχημάτων απομάκρυνσης των  δωρεάν,  για να ανακουφίσει οικονομικά 

τους δημότες.  
 
5. Αντιπυρική Προστασία 

Πρέπει η πολιτική προστασία του Δήμου να προβεί εγκαίρως σε Σύνταξη Μελετών για την 

αποψίλωση των δημοτικών  αλσυλλίων. Επί του θέματος αυτού το Δασαρχείο έχει τονίσει ότι για 

να δώσει άδεια καθαρισμού και συντήρησης των δασών που βρίσκονται εντός του οικισμού 

της Διώνης θα πρέπει να υπάρχουν μελέτες από τον Δήμο. 

Επίσης πρέπει να συντάξει Σχέδιο Πυρασφάλειας και Σχέδιο Εκκένωσης του Οικισμού  σε 

περίπτωση πυρκαγιάς   

6. Καθαριότης 
Αύξηση των δρομολογίων οχημάτων καθαριότητος. 

 
7.  Παιδικές Χαρές 

Επαναλειτουργία της παιδικής χαράς στο Ο.Τ 101 επί των οδών Κοζάνης και Γρεβενών που 

λειτουργούσε από το 2008 ενώ το 2016 με το πρόσχημα της πιστοποίησης απαξιώθηκε εντελώς  

μέχρι την αποξήλωση της  

8.   Κοιμητήριο 
Ο οικισμός της Διώνης με τον τέως Άγιο Σπυρίδωνα και νυν Διώνη, το Ντράφι και το Πικέρμι 

αριθμοί σήμερα πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων ανθρώπων με έντονα τα χαρακτηριστικά της 

αύξησης την επόμενη δεκαετία να φθάσει τις 30.000. Το κοιμητήριο στη Ζώνη Αστικού Αναδασμού 

καταργείται. Η περιοχή θα μείνει χωρίς κοιμητήριο. 

9.  Δεξαμενές Ύδατος στη Βόρεια Διώνη οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης  προστασίας που δυστυχώς 
στερούνται σήμερα (Περιμετρική ψηλή περίφραξη του χώρου, φωτισμό, κάμερες επιτήρησης). 
 

Αξονας 2ος Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Παιδεία – Πολιτισμός και Αθλητισμός 

Συγκεκριμένα στα παρακάτω εδάφια παρά το γεγονός ότι υπάρχει το επίπεδο #4 ανάλυσης ΔΕΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ έργα. 

Και δημιουργούνται απορίες. 
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Υπάρχουν αναφορές σε έκδοση συντελεστών δόμησης στο Αθλ. Κέντρο Διώνης. 

Χωρίς να δίνει να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. 

Ερώτηση: 

Τα όσα πρόχειρα έργα μέχρι τώρα έγιναν χωρίς καθορισμό συντελεστών δόμησης? 

Πρόκειται να αλλάξουν, προς ποιό σημείο, οι συντελεστές δόμησης? 

Θα γίνουν δηλ. κτήρια γραφείων και γυμναστήρια διώροφα (με μέγιστο ύψος τα 9 μ. όπως όλη η 

περιοχή της Διώνης) ? 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΙ 

5. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Υπερψηφίζει 

6. ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ"  

ενημερώνουμε πως ψηφίζουμε θετικά ,σχετικά με την εφαρμογή του Στρατηγικού σχεδίου του 

Δήμου Ρ-Π (2019-2023), εκφράζοντας την πεποίθηση πως ο σεβασμός προς το περιβάλλον και τον 

άνθρωπο αποτελούν προτεραιότητα για όλους. 

7.  ΧΟΒΑΡΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΑΝΑΡΗ   

Υπερψηφίζει 

8. ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ   

Υπερψηφίζει 

9. ΒΑΡΔΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΕΥΚΩΝΑ»  
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Υπερψηφίζει 

10. ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΣΜΟΣ"  

Υπερψηφίζει  

11. ΤΖΙΤΖΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Κ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  

Υπερψηφίζει 

12. ΜΠΟΛΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑϊΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

'ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ΄  

Υπερψηφίζει 

13. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΔΑΣΑΜΑΡΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ «Η ΑΙΟΛΙΣ»   

Υπερψηφίζει  

14. ΤΖΙΒΙΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – 

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 Υπερψηφίζει 

15. ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ 

Υπερψηφίζει 

16. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ   

Υπερψηφίζει 

17. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ  

Υπερψηφίζει 

18. ΚΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ   

Υπερψηφίζει 

19. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΔΙΩΝΗ» ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΓΚΟΥΛΗΣ  

Υπερψηφίζει  

20. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ 'ΡΑΦΗΝΑΣ'  

Υπερψηφίζει 

21. ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Υπερψηφίζει 

22. Α.Ο ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ  
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Υπερψηφίζει  

23. ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΡΑΦΗΝΑΣ  

Υπερψηφίζει 

24. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΓΙΑ 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ"  

Υπερψηφίζει 

25. ΚΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Α.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  

Υπερψηφίζει 

26. ΠΑΡΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΈΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ΄ 

Υπερψηφίζει 

27. ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ   

Υπερψηφίζει 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄αριθμόν 06/2020 
 

 

 Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο, Σχέδιο 

Στρατηγικού Σχεδιασμού 2019-2023 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023) Δήμου 

Ραφήνας – Πικερμίου» 

Τα ενδιαφερόμενα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έχουν καταθέσει τις απόψεις τους 

και την ψήφο τους, ο πρόεδρος προχώρησε στην καταμέτρηση των θετικών και αρνητικών 

τοποθετήσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της καταμέτρησης ήταν είκοσι έξι (26) θετικές ψήφοι και μια 

(1) αρνητική ψήφος, μειοψηφούντος: ΚΑΡΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  

 

 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί θετικά για το εγκεκριμένο από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2019-2023 (Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 2019-2023) Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/2020 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 

 

Κωσταντίνος Μώρος 


