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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ & ΩΡΑ 11.00-14.00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10283/13-7-2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΣΗΣ

Στην Ραφήνα, σήμερα την 25η Ιουλίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 – 14.00 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.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
τηλεφώνου).
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Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.

2.

3.

4.
5.

Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών ρεμάτων στο πλαίσιο κατάρτισης του
ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) στην περιοχή «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ, εντός των
διοικητικών ορίων των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, σύμφωνα με την
περίπτωση 2.3 του άρθρου 3 του Ν. 4258/2014 ( ΦΕΚ Α΄94/14.4.2014), όπως το τελευταίο
εδάφιο αυτής προστέθηκε με το άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020).
Γνωμοδότηση στα πλαίσια διαβούλευσης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) για την πυρόπληκτη περιοχή
των Δημοτικών ενοτήτων Ν. Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας –
Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής , σύμφωνα το άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ
Α΄92/7.5.2020).
Γνωμοδότηση επί του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,7MW και των συνοδών σε αυτό έργων , της
εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε, ισχύος 21MW, 21MW, 30MW, 27MW,
12MW & 21 MW στις θέσεις “Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, ΤσούκαΣκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι” αντίστοιχα και
της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ισχύος 15MW στη θέση «Αηδόνι» του
Δήμου Καρυστίας Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV των
Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η , α/α: 1
( Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια όσον αφορά τα έργα, οδοποιίας, ομάδα 1η, α/α 10
( Δασική οδός) και για το εναέριο Δίκτυο Υψηλής Τάσης, ομάδα 11η α/α 10 ( Εναέριες γραμμές
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις).
Γνωμοδότηση επί της «Κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021».
Προτάσεις για τη σύνταξη του «Προϋπολογισμού έτους 2021».

Κατατέθηκε στην Δ.Ε.Δ. επιστολή 13 μελών της επιτροπής με την οποία αιτούνται δημόσια
συνεδρίαση με φυσική παρουσία και την αναβολή των θεμάτων 1 και 2. Η επιστολή θα προσαρτηθεί
στα πρακτικά και θα σταλεί στο Υπουργείο μαζί με την όποια γνωμοδότηση της Επιτροπής.
Συμμετείχαν στην διά περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου)
τριάντα εννέα μέλη (39) – τριάντα δυο (32) εκπρόσωποι συλλόγων (οι τρείς δήλωσαν παρόν και
ένας αποχή) & επτά (7) δημότες (οι δύο δήλωσαν παρόν) εκ των σαράντα εννέα (49) συνολικά
μελών της Επιτροπής. Η συνέλευση είχε απαρτία.
Εντός του οριζόμενου - στην υπ’ αριθ. πρωτ. 10283/13-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου - χρονικού
διαστήματος πραγματοποίησης της συνεδρίασης, κατατέθηκαν οι κάτωθι θέσεις/απόψεις:
1. ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος της ΔΕΔ Ραφήνας-Πικερμίου
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι σημαντικά τόσο στο σύνολό τους, όσο και το καθένα
ξεχωριστά, όμως λόγω φόρτου εργασίας, του μεγάλου όγκου τους, της έλλειψης χρόνου
επεξεργασίας τους, καθώς και έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων για μερικά από αυτά, δηλώνεται
έλλειψη ετοιμότητας.
θέματα 1&2 καταψηφίζονται με το αιτιολογικό ότι αφορούν όμορο Δήμο, για τον οποίο δεν
μπορεί να εκφραστεί γνώμη.
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θέμα 3ο υπερψηφίζεται, με την κάθετη αντίρρηση σε οτιδήποτε αφορά εναέριες συνδέσεις και
διαδρομές.
θέμα 4ο υπερψηφίζεται
θέμα 5ο δεν υπάρχουν προτάσεις.
2. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, μέλος ΔΕΔ
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου
Υπερψηφίζει τα θέματα 1,2,3,4 θέμα 5ο δεν υπάρχουν προτάσεις.
Παρατηρήσεις
Επί της διαδικασίας: Μεγάλος αριθμός θεμάτων που δεν καλύπτονται σε μία συνεδρίαση, έλλειψη
λεπτομερούς ενημέρωσης και δυνατότητας διατύπωσης διευκρινιστικών ερωτήσεων λόγω της
επιλεγμένης διαδικασίας και της πολυπλοκότητας των θεμάτων που θεωρούνται μεγάλης σημασίας.
Θέμα 1ο
Υπέρ της οριοθέτησής του ρέματος Παπά από στην αρχή της κοίτης του, αφού βεβαίως οριστεί. Για
την εκτέλεση τεχνικού έργου στο ύψος της οδού Ροδοδάφνης θεωρείται ότι είναι απαραίτητη η
διάνοιξη του αγωγού που περνάει κάτω από το γεφυράκι χωρίς οποιαδήποτε απόπειρα κατάργησης
της γέφυρας που θα αποκόψει την οδό Ροδοδάφνης από την σύνδεση της με την οδό Χρυσοστόμου
Σμύρνης. Αυτό θα αποτελούσε ολέθρια επιλογή γιατί η οδός Ροδοδάφνης αποτελεί οδό διαφυγής σε
περίπτωση πχ. πυρκαγιάς.
Θέμα 2ο
Όσον αφορά στον χάρτη 3.1 (ο οποίος βρίσκεται στο Μέρος 5 της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και περιλαμβάνεται στο ΕΠΣ και στον ΓΠΣ που έχει επικυρωθεί και
στον οποίο προβλέπεται η χάραξη κλειστού αυτοκινητόδρομου στα ριζά του οικισμού του Νέου
Βουτζά, εκφράζεται απόλυτη διαφωνία . Συστήνεται άμεση να τροποποίηση του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του 1987 που προβλέπει τις υιοθετήσεις χρήσεων γης. Θεωρείται
απαραίτητο να καταγράφει η διαφωνία αυτή στην διαβούλευση για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
Σχετικά με την λεωφόρο Μαραθώνος, τη μετατόπιση της σε διάφορα σημεία ή την διεύρυνσή της
─όπως αυτή αποτυπώνεται στο Χάρτη 3.1− υπάρχουν απορίες που θα πρέπει να διαλευκανθούν.
Τέλος για τις συλλεκτήριες οδούς του Οικισμού του Νέου Βουτζά καθώς και για εκείνες πέριξ
αυτού, θεωρούνται απαραίτητες σχετικές διευκρινήσεις.
Θέμα 4ο
Αναγκαίες θεωρούνται διευκρινήσεις για ορισμένες έγγραφές και ποσά που αναγράφονται στον
πίνακα όπως πχ. ο προϋπολογισμός δαπάνης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών στο
οδικό δίκτυο των οικισμών Ν.Βουτζά και Διώνης.
Επίσης, εκφράζεται το αίτημα της τοποθέτησης πινακίδων με τα ονόματα των οδών στον οικισμό
του Ν. Βουτζά (όπου αυτές απουσιάζουν) και την αντικατάσταση εκείνων που έχουν καεί από την
πυρκαγιά.
3. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Υπερψηφίζει

μέλος ΔΕΔ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

4. ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ , μέλος ΔΕΔ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου
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Καταψηφίζει το σύνολο των θεμάτων, θεωρεί την διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19, (αρ.2 του Ν. 4682/2020), ως υποβάθμιση της
δημοκρατικής διαβούλευσης, Η επιστολή προσαρτάται στα πρακτικά.
Αιτιολόγηση:
1ο θέμα: Διαφωνία για την περαιτέρω μείωση του Αιγιαλού.
2ο θέμα: Διαφωνεί διότι η πρόταση σε ό,τι αφορά:
το ρέμα Καλαβρύτων : αντίκειται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, η διευθέτηση θα πρέπει να
γίνει με γνώμονα την κλιματική αλλαγή και όχι την μικρή κοίτη.
Το ρέμα Πευκώνα διαφωνεί με την πρακτική της μετακίνησης των ρεμάτων για τους ίδιους λόγους.
3ο θέμα: Διαφωνεί λόγω αναρμοδιότητας καθώς το ζήτημα αφορά άλλο δήμο.
4ο και 5ο θέμα :Καταψηφίζει διότι το τεχνικό πρόγραμμα κρίνεται ασαφές ,άνευ προϋπολογισμού
και ελλιπές για την πυροπροστασία του Ντραφίου
5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ, μέλος ΔΕΔ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Δηλώνει το παρόν
και απέχει για λόγους απόρριψης της διαδικασίας .Η επιστολή προσαρτάται στα πρακτικά
6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ μέλος ΔΕΔ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου
Υπερψηφίζει
7. ΚΑΡΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΗΣ Δηλώνει το παρόν και απέχει για λόγους απόρριψης
της διαδικασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19.
Η επιστολή προσαρτάται στα πρακτικά
8. ΧΟΒΑΡΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΑΝΑΡΗ
Υπερψηφίζει
9. ΚΑΪΣΕΡΛΟΓΛΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ
"ΑΡΑΦΗΝ" Υπερψηφίζει
10. ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Υπερψηφίζει
11. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΕΥΚΩΝΑ» Υπερψηφίζει
12. "ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΣΜΟΣ" Χαλιώτης Θανάσης
Υπερψηφίζει τα 4 πρώτα θέματα, συμφωνεί με την προσέγγιση του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου,
τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα στο σεβασμό του τοπίου και την ασφαλή
συνύπαρξη ανθρώπων και φύσης
Απέχει στο 5ο διότι δεν έχει επαρκή διευκρινιστικά ή συγκριτικά στοιχεία από τον προϋπολογισμό
του 2020 ώστε να διευκολυνθούν για να εκφράσουν ουσιαστικές προτάσεις.
13. ΣΥΡΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Κ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Υπερψηφίζει
14. ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΡΑΦΗΝΑΣ Υπερψηφίζει
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15. ΜΠΟΛΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑϊΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
'ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ΄ Υπερψηφίζει
16. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΜΑΡΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ «Η
ΑΙΟΛΙΣ» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Υπερψηφίζει
17. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υπερψηφίζει
18. ΤΖΙΒΙΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Υπερψηφίζει
19. ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ Υπερψηφίζει
20. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ Υπερψηφίζει
21. ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ" Υπερψηφίζει
22. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ Υπερψηφίζει
23. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" Υπερψηφίζει
24. ΚΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ Υπερψηφίζει
25. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΔΙΩΝΗ» ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΚΟΥΛΗΣ Υπερψηφίζει
26. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ 'ΡΑΦΗΝΑΣ' Υπερψηφίζει
27. ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Υπερψηφίζει
28. Α.Ο ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Υπερψηφίζει όλα τα θέματα
Προτάσεις από «Η ΔΙΩΝΗ» , «Η ΑΙΟΛΙΣ» και Α.Ο Αετός Πικερμίου για 4ο και 5ο θέμα:
Σχετικά με το συγκεκριμένο σχέδιο τεχνικού προγράμματος που απέστειλε η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου, προτείνονται έργα και μελέτες που θεωρούνται ότι πρέπει να δρομολογηθούν ώστε να είναι
υλοποιήσιμα κάποια στιγμή στο μέλλον.

ΦΟΡΕΑΣ 25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 73 Ένταξη έργου: Επεκτάσεις δικτύου ομβρίων στον οικισμό Διώνη (Ο
δός Πίνδου , οδός Μακεδονίας , οδός Ανατ. Ρωμυλίας). Ένταξη έργου: Αποπεράτωση δικτύου απο
χέτευσης λυμάτων περιοχής Άνω Διώνης (Κατασκευή τμημάτων αγωγών , αποπεράτωση φρεατίων
επίσκεψης κ.λπ.)
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ Κατασκευή δευτέρου θαλάμου δεξαμενής υδροδότησης περιοχής Διώνης
Ο.Τ. 67 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παρατήρηση: Στην εργασία περίφραξης δεξαμενών υδροδότησης να περιληφθ
εί και το Ο.Τ. 67 όπου ευρίσκεται η δεξαμενή της Διώνης.
ΦΟΡΕΑΣ 30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 73 Παρατήρηση: Στην Οδοστρωσία 2021 να περιληφθεί η αποπεράτωσ
η τμημάτων των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου , Φιλώτα και Σελευκιδών στην Άνω Διώνη (τμήματα οδών
που έχουν κρασπεδόρειθρα και υπόβαση – βάση).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 74 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ
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Ανακατασκευή οδού Ταϋγέτου από οδό Αδαμοπούλου έως οδό Μεσολογγίου με διαπλάτυν
ση οδοστρώματος , κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμό
Δημιουργία master plan για το Ο.Τ. 215 που αφορά την χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσ
εων με άμεση διαμόρφωση των διαδρόμων κίνησης και απορροής των ομβρίων σε όλη την έ
κταση του οικοπέδου. Την τρέχουσα χρονιά παρουσιάστηκαν μεγάλα προβλήματα κατά τις
βροχερές ημέρες.
Μελέτη δικτύου ύδρευσης Άνω Διώνης. ΕΡΓΑ
Κατασκευή οδών εγκεκριμένου σχεδίου οι οποίες δεν έχουν διανοιχθεί.
Ανακατασκευή οδού Ταϋγέτου από οδό Αδαμοπούλου έως οδό Μεσολογγίου με
διαπλάτυνση οδοστρώματος , κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμό (με βάση την μελέτη).
Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης στον οικισμό Διώνης.
Διαγράμμιση οδού Στρατηγού Καβράκου.
Κατασκευή τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διώνη.
Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Άνω Διώνη (ΟΤ33) .
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην Άνω Διώνη (με βάση τη νέα μελέτη)

29. ΝΟΥΦΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ Υπερψηφίζει
30. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Η ΕΡΙΚΕΙΑ" Υπερψηφίζει
31. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΣΙΜΟΣ Δηλώνει το παρόν και
απέχει για λόγους απόρριψης της διαδικασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης του Covid-19. Η επιστολή θα προσαρτηθεί στα πρακτικά και θα σταλεί στο
Υπουργείο μαζί με την όποια γνωμοδότηση της Επιτροπής.
32. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΔΕΡΗΣ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ ΘΑ
ΣΥΜΒΙΩΝΕΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ Δηλώνει το παρόν και απέχει από την ΔΕΔ για
τους παρακάτω λόγους:
α/ η Δημοτική Αρχή εμμένει να πάρει μια τυπική έγκριση για θέματα που μοιάζουν ήδη
αποφασισμένα
β/ δεν έχουν καταφέρει να μελετήσουν το υλικό μέσα στις ασφυκτικές προθεσμίες που θεωρούν ότι
έθεσε ο Δήμος
Η επιστολή θα προσαρτηθεί στα πρακτικά και θα σταλεί στο Υπουργείο μαζί με την όποια
γνωμοδότηση της Επιτροπής.
Επιφυλάσσεται να καταθέσει απόψεις στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης μέχρι 17/8.
33. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
"ΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ" Υπερψηφίζει
34. ΚΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Υπερψηφίζει
35. ΠΑΡΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΈΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ΄ Υπερψηφίζει
36. ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ Υπερψηφίζει

ΕΥΔΟΞΙΑ

37. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΑΦΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Υπερψηφίζει

ΛΥΚΕΙΟΝ

ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ RAFINA RUNNERS -
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38. ΗΛΙΑΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 'ΝΗΡΕΑΣ' ΑΠΟΧΗ για λόγους
απόρριψης της διαδικασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του
covid-19. Η επιστολή προσαρτάται στα πρακτικά
39. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Δηλώνει το παρόν και απέχει για λόγους απόρριψης
της διαδικασίας. Η επιστολή με τα δύο επισυναπτόμενά της θα προσαρτηθεί στα πρακτικά και θα
σταλεί στο Υπουργείο μαζί με την όποια γνωμοδότηση της Επιτροπής. Θα καταθέσει απόψεις στα
πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης μέχρι 17/8.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄αριθμόν 01/2020
1ο θέμα Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών ρεμάτων στο πλαίσιο κατάρτισης του
ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) στην περιοχή «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ, εντός των διοικητικών
ορίων των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, σύμφωνα με την περίπτωση 2.3 του
άρθρου 3 του Ν. 4258/2014 ( ΦΕΚ Α΄94/14.4.2014), όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε με
το άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020).
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 τριάντα ένα (31) θετικές ψήφοι και
δυο (2) αρνητικές ψήφοι, μειοψηφούντων των: ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ πέντε (5) δήλωσαν παρόν ΚΑΡΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
΄CINE ΣΧΟΛΕΙΟ΄ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΙΩΝΕΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ και
ένα (1) μέλος αποχή ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 'ΝΗΡΕΑΣ'
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί θετικά για τον καθορισμό των οριογραμμών
ρεμάτων στο πλαίσιο κατάρτισης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) στην περιοχή «ΜΑΤΙ»
ΑΤΤΙΚΗΣ, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου,
σύμφωνα με την περίπτωση 2.3 του άρθρου 3 του Ν. 4258/2014 ( ΦΕΚ Α΄94/14.4.2014), όπως το
τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε με το άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄αριθμόν 02/2020
2ο θέμα Γνωμοδότηση στα πλαίσια διαβούλευσης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) για την πυρόπληκτη περιοχή των
Δημοτικών ενοτήτων Ν. Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου
της Περιφέρειας Αττικής , σύμφωνα το άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020).

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 τριάντα ένα (31) θετικές ψήφοι και
δυο (2) αρνητικές ψήφοι, μειοψηφούντων των: ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ πέντε (5) δήλωσαν παρόν ΚΑΡΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΄CINE ΣΧΟΛΕΙΟ΄ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΙΩΝΕΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ και
ένα (1) μέλος αποχή ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 'ΝΗΡΕΑΣ'
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Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί θετικά στα πλαίσια διαβούλευσης της
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου
(Ε.Π.Σ) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών ενοτήτων Ν. Μάκρης και Ραφήνας
των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής , σύμφωνα το άρθρο
130 παρ. 4 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄αριθμόν 03/2020
3ο θέμα Γνωμοδότηση επί του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,7MW και των συνοδών σε αυτό έργων , της εταιρείας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε, ισχύος 21MW, 21MW, 30MW, 27MW, 12MW & 21
MW στις θέσεις “Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα- Σκούρα, Μηλιά,
Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι” αντίστοιχα και της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ
ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ισχύος 15MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρυστίας Νομού
Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ
Παλλήνης Ν. Αττικής», υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η , α/α: 1 ( Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική
ενέργεια όσον αφορά τα έργα, οδοποιίας, ομάδα 1η, α/α 10 ( Δασική οδός) και για το εναέριο Δίκτυο
Υψηλής Τάσης, ομάδα 11η α/α 10 ( Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις
συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις).
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 τριάντα δυο (32) θετικές ψήφοι και
μια (1) αρνητική ψήφος, μειοψηφούντος των: ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ πέντε (5) δήλωσαν παρόν
ΚΑΡΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΄CINE ΣΧΟΛΕΙΟ΄ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ ΘΑ
ΣΥΜΒΙΩΝΕΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ - ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ και ένα (1) μέλος αποχή ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
'ΝΗΡΕΑΣ'
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί θετικά επί του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,7MW και των συνοδών
σε αυτό έργων , της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε, ισχύος 21MW, 21MW,
30MW, 27MW, 12MW & 21 MW στις θέσεις “Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα –
Μανδραγιάρα, Τσούκα- Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη –
Βρανούλι” αντίστοιχα και της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ισχύος 15MW στη
θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρυστίας Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή
Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», υποκατηγορία Α1,
ομάδα 10η , α/α: 1 ( Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια όσον αφορά τα έργα, οδοποιίας, ομάδα
1η, α/α 10 ( Δασική οδός) και για το εναέριο Δίκτυο Υψηλής Τάσης, ομάδα 11η α/α 10 ( Εναέριες
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις).
ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄αριθμόν 04/2020
4ο θέμα Γνωμοδότηση επί της «Κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021».
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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 τριάντα δυο (32) θετικές ψήφοι και
μια (1) αρνητική ψήφος, μειοψηφούντος της: ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ πέντε (5) δήλωσαν παρόν
ΚΑΡΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΄CINE ΣΧΟΛΕΙΟ΄ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ ΘΑ
ΣΥΜΒΙΩΝΕΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ - ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ και ένα (1) μέλος αποχή ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
'ΝΗΡΕΑΣ'
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί θετικά επί της «Κατάρτισης του Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2021».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄αριθμόν 05/2020
5ο θέμα Γνωμοδότηση επί των Προτάσεων για τη σύνταξη του «Προϋπολογισμού έτους 2021».
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 εννέα (29) θετικές ψήφοι, δυο
(2) λευκό ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και μια (1) αρνητική
ψήφος, μειοψηφούντος της: ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ, πέντε (5) δήλωσαν παρόν ΚΑΡΥΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
΄CINE ΣΧΟΛΕΙΟ΄ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΙΩΝΕΙ
ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ - ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ και δυο (2) μέλη αποχή ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
'ΝΗΡΕΑΣ' - ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ 'ΚΟΣΜΟΣ
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί θετικά επί των Προτάσεων για τη σύνταξη του
«Προϋπολογισμού έτους 2021».

.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κωσταντίνος Μώρος
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