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Απόσπασμα Πρακτικού 

της 5ης τακτικής διά ζώσης συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 

       Συνεχιζόμενης από την 9-2-2023 στις 13-2-2023 

 

 

 

 

  

  

1ο ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση περί έγκρισης ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης - στάδιο Β1 - με τίτλο: 

«Κτηματογράφηση και Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης και Πράξη Εφαρμογής Πικερμίου Νομού 

Αττικής». 

 

Στην Ραφήνα, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20.00, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα 

Ραφήνας, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 10, στην αίθουσα συνεδριάσεων, κατόπιν της  υπ’ αριθ. πρωτ. 

1907/3-2-2023 πρόσκλησης συνεδρίασης, η 5η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

η οποία συνεχίστηκε κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 2455/10-2-2023 γνωστοποίησης του Προέδρου την 

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 21.00, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 375/39167/2.6.2022 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α’ που 

δημοσιεύθηκαν και επιδόθηκαν/ή διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και  τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 

παρ. 1 Ν.4635/2019. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

(κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης)  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

(κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης)  

 

1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  

2. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  2. ΒΑΡΟΥΤΕΛΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ  

3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  3. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

4. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

5. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

6. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

7. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

8. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  

9. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ  

10. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

11. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   

12. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   

13. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

15. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ  

16. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
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17. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   

18. ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  

19. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

21. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  

22. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ  

23. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  

  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (παρών στο 1ο θέμα ΗΔ) 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μπουρνούς Ευάγγελος, καθώς και εκπρόσωποι του μελετητικού 

γραφείου ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ κα Γεωργούλα Αικατερίνη Πολεοδόμος,  κ. Μενεγάκης Ηρακλής Πολιτικός 

Μηχανικός και κα Πολυζώη-Νομικός Σύμβουλος. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία καθώς από το σύνολο των είκοσι 

επτά (27) μελών συμμετείχαν στην αρχική συνεδρίαση την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023,  τα είκοσι τρία (23) 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,  ενημέρωσε ότι αναφορικά με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Σώμα 

καλείται  να αποφασίσει για την έγκριση ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση 

και Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης και Πράξη Εφαρμογής Πικερμίου Νομού Αττικής». 

Ο πρόεδρος αφού ανέγνωσε τον τίτλο του θέματος έδωσε το λόγο στον  Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε περί της 

σπουδαιότητας του θέματος που θέτει πολεοδομικούς κανόνες στον οικισμό του κεντρικού Πικερμίου που έχει 

οικιστεί "σκληρά" και ανέφερε ότι  η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περίπου σε 

τρία χρόνια, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα και ήδη έχουμε αργήσει. 

Αναφέρθηκε στις προγενέστερες αποφάσεις θετικής γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας 

Πικερμίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου η  παρούσα Πολεοδομική Μελέτη του οικισμού Πικερμίου 

άρχισε να εκπονείται στα πλαίσια της από 13.12.1995 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Κοινότητας 

Πικερμίου και της ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑ1 Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την από 12.10/2008 1
η
 Συμπληρωματική 

Σύμβαση, με αντικείμενο την Κτηματογράφηση, την Πολεοδομική Μελέτη και την Πράξη Εφαρμογής της 1
ης 

Πολεοδομικής Ενότητας του Πικερμίου, δηλαδή του οριοθετημένου οικισμού Πικερμίου και των επεκτάσεων 

αυτού, σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. 

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η εξασφάλιση των καλύτερων πολεοδομικών συνθηκών ποιότητας 

ζωής, σύμφωνα με τα πρότυπα της πολεοδομικής επιστήμης, η εξυπηρέτηση της κοινής ωφέλειας και η 

πολεοδομική οργάνωση κατά τρόπον που να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος Γ.Π.Σ.. Σκοπός της είναι η πολεοδομική 

οργάνωση του οικισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υ.Α. 5731/1146/00 (ΦΕΚ 329/Β/15-03-00) και τα 

σταθερότυπα της Υ.Α. 10788/04 (ΦΕΚ 285/Δ/05-03-04) και με επιλογή του προσφορότερου τρόπου οργάνωσης 

και λειτουργίας του δομημένου περιβάλλοντος. 

Για την προσέγγιση του στόχου απαιτείται μελέτη του θεσμικού πλαισίου, καταγραφή και ανάλυση της 

ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος (χρήση, ηλικία, υλικά κατασκευής κτηρίων, υπάρχων κοινωνικός 

εξοπλισμός κ.λπ.), καταγραφή των δικτύων κοινής ωφέλειας και ανάλυση της πολεοδομικής οργάνωσης της 

περιοχής μελέτης, όπως προκύπτει από την επίγεια αποτύπωση. Βάσει της αξιολόγησης των παραπάνω θα 

διατυπωθεί η προμελέτη καθορισμού των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και ο καθορισμός των 

χρήσεων γης και του κοινωνικού εξοπλισμού του οικισμού, με χρήση σύγχρονων μεθόδων και ψηφιακών 

εργαλείων που επιτρέπουν ακρίβεια στην απόδοση της γεωγραφικής θέσης, ώστε το ρυμοτομικό σχέδιο να 

ΑΔΑ: ΡΨΤ1Ω16-ΔΝΡ



   

Σελίδα 3 από 6 
 

αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο ρύθμισης του χώρου και όχι τροχοπέδη στην οποιαδήποτε δημοτική ή ιδιωτική 

πρωτοβουλία. 

Μελετήθηκε η πολεοδόμηση στα όρια της 1
ης

 Πολεοδομικής Ενότητας σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ , με 

την προσωρινή εξαίρεση τριών τμημάτων. 

1
ο
 τμήμα που αποτελείτε από τα ΚΑΕΚ : 05123902006, 05123902007, 05123902013, 05123902008, 

05123902016, 05123902017, 05123902018, 05123902021, 05123902022, 05123902015, 05123902014, 

05123902020, 05123902012, 05123902010, 05123902005 , το οποίο ,σύμφωνα με εντολή του Δήμου Ραφήνας - 

Πικερμίου, με έγγραφα υπ. αριθ. 23729/15-11-2022 και 24906/30-11-2022  αφορά την περιοχή ανάπτυξης της 

φαρμακοβιομηχανίας ELPEN. Για την οριστική εξαίρεση του θα πρέπει να βγει σχετική Υπουργική Απόφαση 

απο το Υ.Π.Εν. Αναφορικά με το θέμα συνέχισης λειτουργίας της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ έχει γίνει 

συζήτηση να αντιμετωπιστεί αργότερα μαζί με την εκπόνηση του Νέου Τοπικού Χωρικού Σχεδιασμού, του 

οποίου η ανάθεση έχει ήδη δημοπρατηθεί από το Υ.Π.ΕΝ . και υπάρχει προσωρινός ανάδοχος. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης εάν τούτο δεν έχει διευθετηθεί, θα ακολουθηθεί η 

εναλλακτική λύση που έχει υποβληθεί και περιλαμβάνει τα ανωτέρω ΚΑΕΚ σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ (ΦΕΚ 

270/Δ/2004). 

 

2
ο
 τμήμα που αποτελείτε από τα ΚΑΕΚ :  051233903027, 051233903051, 051233903048, 051233903050, το 

οποίο βρίσκεται  δίπλα στο ρέμα Βαλανάρη και το οποίο βρίσκεται εντός πράξης αναδάσωσης, ενώ ποτέ δεν 

είχε δασικό χαρακτήρα η συγκεκριμένη περιοχή και μέχρι την διόρθωση του διοικητικού λάθους και την 

αναμόρφωση του Δασικού Χάρτη επιβάλλεται η εξαίρεση από την ανάρτηση. 

3
ο
 τμήμα . Επίσης, από την 1

η
 Π.Ε, εξαιρείται η περιοχή εντός των γραμμών πλημμύρας του ρέματος 

Βαλανάρη, όπως προέκυψαν από την μη εγκριθείσα υδραυλική μελέτη του έτους 2010. 

 

Η συνολική έκταση της περιοχής μελέτης είναι Ε=1.244.023 τ.μ. 

Εργοδότης του συνόλου της μελέτης είναι ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου. Φορέας Σχεδιασμού είναι η 

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ.. Επί της πολεοδομικής μελέτης θα γνωμοδοτήσει το 

ΣΥΠΟΘΑ με εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Αττικής και το ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Η έγκριση 

της πολεοδομικής μελέτης θα γίνει με Π.Δ/γμα. Επισημαίνεται ότι από την ψήφιση της παρούσας απόφασης  και 

μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (δημοσίευση σε ΦΕΚ) στην περιοχή που περικλείεται στην πολεοδομική 

μελέτη και ήταν δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών, θα συνεχίσουν να εκδίδονται οικοδομικές άδειες υπό 

την προϋπόθεση ότι  τα συνοδευόμενα διαγράμματα, δόμησης καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα θα 

εναρμονίζονται πλήρως με τα περιλαμβανόμενα προτεινόμενα πολεοδομικά μεγέθη δηλ. κάλυψη ,δόμηση, 

εμβαδά, πλάγιες και ελάχιστες αποστάσεις , πρόσωπο και βάθος οικοπέδου, ρυμοτομικές και οικοδομικές 

γραμμές καθώς και με οποιονδήποτε άλλο περιορισμό. 

 

Οι όροι δόμησης που προτείνονται στην παρούσα μελέτη είναι οι εξής: 

 

• Στην περιοχή μελέτης προτείνονται δύο Τομείς όρων δόμησης : Α και Β. 

Εξ αυτών τα όρια του Τομέα Α ταυτίζονται με τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων που 

ανήκουν στη χρήση του Πολεοδομικού Κέντρου και της Γενικής Κατοικίας, ο Τομέας Β 

περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες που ανήκουν στη χρήση Αμιγούς Κατοικίας όπως αυτή ορίστηκε 

από το ΓΠΣ Πικερμίου. 

• Αρτιότητα οικοπέδων  

 Τομέας Α Τομέας Β 

Ελάχιστο εμβαδόν 1000 τ.μ. 1000 μ. 
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Ελάχιστο πρόσωπο 15 μ. 15 μ. 

 

 

Για το σύνολο της Πολεοδομικής Ενότητας προτείνεται κατά παρέκκλιση αρτιότητα, με 

ελάχιστο εμβαδόν 250 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο 12 μ. Επιπλέον, των ως άνω 

προϋποθέσεων, στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με 

ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5 μέτρα. 

• Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη των οικοπέδων για όλους τους τομείς ορίζεται σε 40% της 

επιφανείας τους. 

• Σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ, στην Π.Ε.1 ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60.  

Στον Τομέα Α ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60.  

Στον Τομέα Β προτείνεται κλιμακωτός σ.δ. ως εξής: 

α) Για γήπεδα μικρότερα των 700 τ.μ. σ.δ.  0,60 

β) Για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 700 τ.μ. 0,40 

 

• Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα 

πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2.5 m. Μέσα στην 

απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι 1 m. Η απόσταση μεταξύ 

ανεξάρτητων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2.5 m τουλάχιστον. 

• Το μέγιστο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7.5 μ.  Το μέγιστο ύψος κτιρίων σε κάθε όψη τους 

μετράται από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).  Για 

την κατασκευή στέγης (προαιρετική), το μέγιστο ύψος αυξάνεται κατά 2 μ. 

 

Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι του μελετητικού γραφείου καθώς και ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Καλφαντής 

Παναγιώτης απάντησαν σε ερωτήματα αρχικά των συμβούλων και ακολούθως παρισταμένων κατοίκων και 

ακολούθησαν τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων επί του θέματος. 

 

Τέλος ζητήθηκε να διαβιβαστεί πρόταση προς του μελετητές ώστε η νότια περιφερειακή οδός Αισώπου 

συνολικού πλάτους 14 m, όπως αυτή φαίνεται στην παρούσα μελέτη, να διαμορφωθεί με τύπο διατομής δρόμου 

με πεζοδρόμιο από την πλευρά της Πολεοδομικής  Ενότητας 2 m, ακολούθως νοτίως ποδηλατόδρομο 2m, 

νησίδα 1 m, ακολούθως πλάτος οδοστρώματος για 2 λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 7 m (Ένα ρεύμα 

ανά κατεύθυνση) και ακολούθως πεζοδρόμιο 2 m. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού ολοκληρώθηκε η διαλογική συζήτηση, κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά και μετά την καταμέτρηση των θέσεων των συμβούλων  
 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ξηντάρα Αγγελικής, Αποστολάκη Μαρίας, Παπαδοπούλου 

Αικατερίνης, Αραπκιλή-Βιάδη Μαρίας, Πιστικίδη Βασίλειου, Βασιλόπουλου Ανδρέα, Τσεβά Δήμητρας και 
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Τσαλαπατάνη Χρήστου.   Υπέρ της ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης ψήφισε και ο παριστάμενος πρόεδρος 

του Συμβουλίου της Κοινότητας Πικερμίου, κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος. 

1. Την έγκριση ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης με τίτλο "Κτηματογράφηση και Πολεοδομική 

Μελέτη Επέκτασης και Πράξη Εφαρμογής Πικερμίου Νομού Αττικής". 

2. Από την ψήφιση της παρούσας απόφασης  για την ανάρτηση της ΠΕ1 της Κοινότητας Πικερμίου και 

μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (δημοσίευση σε ΦΕΚ) στην περιοχή που περικλείεται στην 

πολεοδομική μελέτη και ήταν δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών, θα συνεχίσουν να εκδίδονται 

οικοδομικές άδειες υπό την προϋπόθεση ότι  τα συνοδευόμενα διαγράμματα, δόμησης καθώς και 

το τοπογραφικό διάγραμμα θα εναρμονίζονται πλήρως με τα περιλαμβανόμενα προτεινόμενα 

πολεοδομικά μεγέθη δηλ. κάλυψη ,δόμηση, εμβαδά, πλάγιες και ελάχιστες αποστάσεις , πρόσωπο 

και βάθος οικοπέδου, καθώς και απόλυτη εναρμόνιση στις προτεινόμενες ρυμοτομικές και 

οικοδομικές γραμμές καθώς και με οποιονδήποτε άλλο περιορισμό προκύπτει από την 

πολεοδομική μελέτη. 

3. Με την Ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης ξεκινάει και η συλλογή Δηλώσεων ιδιοκτησίας εντός 

των ορίων της ΠΕ1. 

4.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης της 

παρούσης απόφασης. 

 

Η απόφαση έλαβε αριθμό 36/2023 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

(κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης)  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

(κατά την έναρξη της αρχικής συνεδρίασης)  

 

1. ΜΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  

2. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  2. ΒΑΡΟΥΤΕΛΛΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ  

3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  3. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

4. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

5. ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

6. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

7. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

8. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  

9. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ  

10. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

11. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   

12. ΞΗΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   

13. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

15. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ  

16. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

17. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   

18. ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  

19. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

21. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  

22. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ  

23. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  

  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (παρών στο 1ο θέμα ΗΔ) 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΟΣ  
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