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Απόσπασμα 

από το πρακτικό της  

Συνεδρίασης 18ης Ιανουαρίου έτους 2021 

της  Κοινότητας Ραφήνας 

του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 

 

 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 3/2021 

 

Θέμα 3ο  : Λήψη απόφασης περί σύνταξης επιστολής προς το Υπουργείο Υγείας και στο φαρμακευτικό 

σύλλογο Ελλάδος  για την επαναλειτουργία των εφημερευόντων φαρμακείων εντός ορίων του Δήμου μας. 

 

Στην Ραφήνα, σήμερα την 18η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Συμβούλιο της  Κοινότητας Ραφήνας, σύμφωνα με 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) και την υπ΄αριθμ. 

426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , σε  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της 

τεχνολογίας e-presence) κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1/14-1-2021 πρόσκλησης του Προέδρου της  Κοινότητας 

Ραφήνας, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής, σύμφωνα με το 

άρθρο 88 του  Ν. 3852/2010.  

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της  Κοινότητας 

Ραφήνας, στη συνεδρίαση συμμετείχαν  τα οκτώ (8) μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

(αν και νόμιμα προσεκλήθησαν δεν προσήλθαν) 

ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΜΠΟΥΡΝΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΕΚΤΩΡ 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ  

ΜΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΣΑΚΑΤΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ – ΣΤΕΛΛΑ    

ΚΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

Οι κοινοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γανιάρης Νικόλαος, Σακατίδου Ευτυχία – Στέλλα, Κικής Βασίλειος , 

ενημέρωσαν ότι αδυνατούν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-presense και ζητούν η 

αποστολή των απόψεων και της ψηφοφορίας τους να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ή μέσω 

τηλεφωνικής επικοινωνίας.  
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Το Κοινοτικό  Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο πλαίσιο τήρησης των 

νομοθετικών διατάξεων που καθορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, 

καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του 

Κοινοτικού Συμβουλίου αλλά και τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, 

κάνει αποδεκτή τη ψηφοφορία και τις απόψεις των παραπάνω δημοτικών συμβούλων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν  τα οκτώ (8) 

μέλη, ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Ραφήνας την εισήγηση του κ. Μαυρολέων για το  υπ΄αριθμ. 3 θέμα  ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη 

απόφασης περί σύνταξης επιστολής προς το Υπουργείο Υγείας και στο φαρμακευτικό σύλλογο Ελλάδος  για 

την επαναλειτουργία των εφημερευόντων φαρμακείων εντός ορίων του Δήμου μας» η οποία έχει ως εξής: 

             
            Στο πλαίσιο τον αρμοδιοτήτων του κοινοτικού συμβουλίου της Ραφήνας σε θέματα που αφορά την υγειά 

των κατοίκων, προτείνεται  να συνταχθεί επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας και στο φαρμακευτικό σύλλογο 

Αττικής  για την επαναλειτουργία των εφημερευόντων φαρμακείων εντός ορίων του Δήμου μας ή σε όμορες 

κοινότητες συνορευόντων δήμων για τις βραδινές ώρες. 

 Το παραπάνω προτείνεται προς μετά από επανειλημμένη όχληση κατοίκων της κοινότητα μας ότι 

αναγκάζονται τις βραδινές ώρες να μετακινηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές της ανατολικής αττικής για να 

εξυπηρετηθούν για μία έκτακτη περίπτωση φαρμάκου. 

Επίσης αυτό το πρόβλημα διογκώνεται την καλοκαιρινή περίοδο που ο πληθυσμός του Δήμου μας σχεδόν 

διπλασιάζεται (40.000) και αυξάνονται και τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας (περίπου 

2.000.000 επιβατική κίνηση) 

 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της  Κοινότητας Ραφήνας  όπως αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ραφήνας  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

με 7 ψήφους υπέρ 

Σημειώνεται ότι η κα Σακατίδου  δεν υπολογίζεται στα παρόντα μέλη, επειδή απείχε από την ψηφοφορία 

δηλώνοντας ΠΑΡΩΝ. 

  

 

Της σύνταξης  επιστολής προς το Υπουργείο Υγείας και στο φαρμακευτικό σύλλογο Αττικής  για την 

επαναλειτουργία των εφημερευόντων φαρμακείων εντός ορίων του Δήμου μας ή σε όμορες κοινότητες 

συνορευόντων δήμων για τις βραδινές ώρες. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  3/2021 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                         ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 

 

 

                          ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ 


