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Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθ. 34/13-12-2020 

κατεπείγουσας συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου  

 

Αρ. Απόφ.    223/2020  

  

  

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί των θεμάτων που αφορούν την αλλαγή οριοθέτησης της 

χερσαίας ζώνης και τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων καθώς και τη λειτουργία του Λιμένα Ραφήνας». 

 

Στην Ραφήνα, σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 – 21.00 το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε 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, της υπ’ 

αριθ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020), της υπ’ αριθ. 163/2020 

(αριθ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, του υπ’ αριθ. πρωτ. 60249/22-9-

2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών 

συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού”, καθώς και της υπ’ αριθ. πρωτ. 19464/11-12-2020/13-12-2020 προσκλήσεως του Προέδρου που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του                       

Ν. 4555/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 Ν.4635/2019.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της τεχνολογίας e:Presence.                 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  1.  ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2. ΤΣΕΒΑ -  ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   

3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

4. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

5. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

6. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

7. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

8. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

9. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

10. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ  

11. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

12. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    

13. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  

14. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    

15. ΒΑΡΟΥΤΕΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ   

16. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

18. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΑΔΑ: Ψ09ΓΩ16-ΘΓΞ



   

Σελίδα 2 από 4 
 

19. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ   

20. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  

21. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

22. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

23. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

24. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

25. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  

26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ  

  

 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ   

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς, προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών, συμμετείχαν στη 

συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί των 

θεμάτων που αφορούν την αλλαγή οριοθέτησης της χερσαίας ζώνης και τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων 

καθώς και τη λειτουργία του Λιμένα Ραφήνας» εισάγεται ως θέμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω λήψης 

σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΡ ΑΕ. 

Στη συνέχεια έλαβε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 

του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση του Δημάρχου, κ. Ευάγγελου 

Μπουρνούς, η οποία έχει ως εξής: 

“Η αιφνιδιαστική και αναιτιολόγητη αλλαγή στάσης με την απόφαση της Παρασκευής της 11ης Δεκεμβρίου 2020 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Ρ Α.Ε σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων της χερσαίας ζώνης και 

ιδιαίτερα στο τμήμα που αφορά την περιοχή του Αγ. Νικολάου πάνω από το λιμένα Ραφήνας, την οποία 

πληροφορηθήκαμε χωρίς να μας έχει κοινοποιηθεί επίσημα, είναι σε αντίθεση τόσο με το κοινό αίσθημα όσο και 

με τις αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης και την προοπτική αναβάθμισης του παράκτιου μετώπου του Δήμου 

μας.  

Η συγκεκριμένη γνωμοδοτική απόφαση έρχεται σε αντίθεση με την ειλημμένη από 22/11/2019 (αρ.πρωτ.6460 και 

ΑΔΑ: 60ΤΧ469ΗΞ8-ΧΥΠ) του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Ρ Α.Ε με την ίδια ακριβώς σύνθεση των 

μελών του, όπου έχουν σαφέστατα αποφασίσει τον αποχαρακτηρισμό του προαύλιου χώρου του ιερού ναού του Αγ. 

Νικολάου από τη χερσαία ζώνη Λιμένος Ραφήνας.  

Η ασυνέχεια και η αδικαιολόγητη ασυνέπεια των μελών του ΔΣ του ΟΛΠ ΑΕ, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη 

συνεργασία Πόλης-Λιμένα και ως εκ τούτου θα πρέπει να μην υιοθετηθεί (θα ήταν ευχής έργον να ανακληθεί) γιατί 

δεν εξυπηρετεί κανένα στόχο ούτε λειτουργικές αναγκαιότητες του λιμένα, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει 

προβλήματα ανάμεσα σε διοικήσεις που θα πρέπει να συνεργαστούν για να λυθούν ζητήματα ορθής λειτουργίας του 

δεύτερου επιβατικού λιμανιού της χώρας.  

Η συγκεκριμένη τοποθεσία-τοπόσημο είναι συνυφασμένη στη συνείδηση των πολιτών ως αναπόσπαστο τμήμα του 

Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ανεξαρτήτως της εκκλησιαστικής διάστασης του χώρου- που ούτως ή άλλως ανήκει το 

εξωκλήσι στο νομικό πρόσωπο της Ενορίας και εκεί θα συνεχίσει να ανήκει σύμφωνα με το ισχύον νομικό 

καθεστώς.  

Στο συγκεκριμένο χώρο έχει τοποθετηθεί από το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου η προτομή του ευεργέτη Φίλιππου 

Καβουνίδη του ανθρώπου που έσωσε του κατοίκους της Τρίγλιας από την Προποντίδα, κατά την Μικρασιατική 

καταστροφή και τους έφερε ασφαλείς στον τόπο αυτό, όπου έχτισαν τα νέα σπιτικά τους.  

Η συγκεκριμένη τοποθεσία, αποτελούσε και το λογότυπο του πρώην Δήμου Ραφήνας-πριν την Καλλικρατική ένωση 

με την Κοινότητα Πικερμίου, για όλους αυτούς τους προαναφερόμενους λόγους.  

Η τελευταία αναιτιολόγητη γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΡ ΑΕ και αντίθετη με την 

προηγούμενη δική του απόφαση και είναι σαφέστατο ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την δεδομένη πρόθεση της 

κεντρικής κυβέρνησης, για απόδοση στις τοπικές κοινωνίες  των χώρων που δεν εξυπηρετούν λιμενικές 

εγκαταστάσεις.  
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Αναμφισβήτητα η θέση και η χρήση του συγκεκριμένου χώρου-τοπόσημου-σύμβολου ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ούτε 

επιχειρησιακούς ούτε και βοηθητικούς χώρους για τη λειτουργία του λιμένα Ραφήνας.  

Καλούμε την Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ να αποδώσει στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, το σύνολο των υπό 

αποχαρακτηρισμό συμφωνηθέντων χώρων (Πάρκο Καραμανλή-Αγ. Νικόλαο-Παραλία Κόκκινο Λιμανάκι-παραλία 

Μαρίκες), τηρώντας την μέχρι σήμερα υιοθετηθείσα γραμμή, των συνομιλιών που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Δήμου 

και Κεντρικής Κυβέρνησης, χωρίς να εγερθούν θέματα συνεννόησης και δικαίου καθώς και ορθής λειτουργίας 

Πόλης-Λιμένα”. 

Προτείνεται η υιοθέτηση της παραπάνω εισήγησης από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους όπως αποφασίσουν σχετικά.  

Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι, αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) 

2. Tις 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. Tην υπ’ αριθ. 40 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 20930/31-03-2020) 

4. Tην υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

5. Tο υπ’ αριθ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Συνεδριάσεις 

δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 

μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού”. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την υιοθέτηση του κειμένου της εισήγησης του Δημάρχου. 

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ να αποδώσει στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, 

το σύνολο των υπό αποχαρακτηρισμό συμφωνηθέντων χώρων (Πάρκο Καραμανλή-Αγ. Νικόλαο-

Παραλία Κόκκινο Λιμανάκι-παραλία Μαρίκες), τηρώντας την μέχρι σήμερα υιοθετηθείσα γραμμή, των 

συνομιλιών που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Δήμου και Κεντρικής Κυβέρνησης, χωρίς να εγερθούν 

θέματα συνεννόησης και δικαίου καθώς και ορθής λειτουργίας Πόλης-Λιμένα. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου για τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων της χερσαίας ζώνης. 

 

Η απόφαση έλαβε αριθμό 223/2020 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  1.  ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2. ΤΣΕΒΑ -  ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   

3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

4. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

5. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

6. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

7. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

8. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

9. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

10. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ  

11. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

12. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    

13. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  

14. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    

15. ΒΑΡΟΥΤΕΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ   

16. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

18. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
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19. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ   

20. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  

21. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

22. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

23. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

24. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

25. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  

26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ  

  

 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ   

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΟΣ 
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