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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  , ΠΡΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ,  ΛΟΥΛΑΚΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       

ΓΑΝΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας  Πικερμίου έχει νόμιμη  απαρτία, γιατί σε σύνολο εφτά   (7)  μελών 

είναι παρόντες έξι  (6)  

                      ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

                        

  ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί: έγκρισης πλάτους πεζοδροµίου των οδών 

που περικλείουν το Ο.Τ. 215 οικισµού «∆ιώνης» ∆ήµου Ραφήνας-Πικερµίου 

 

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  στο Κοινοτικό  Συμβούλιο το 1
ο
 θέμα εντός ημερήσιας  

διάταξης ,ενημερώνει τα εξής . 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Τίθεται ξανά  σαν θέμα η " Λήψη απόφασης περί: έγκρισης πλάτους πεζοδρομίου των οδών 

που περικλείουν το Ο.Τ. 215 οικισμού «Διώνης» Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου". 

Ζητήθηκε αναβολή επί του θέματος στο  Κοινοτικό Συμβούλιο 5
ης  

και 6
ης 

 Συνεδρίασης  λόγω 

μη επαρκής τεκμηρίωσης της εισήγησης και καλύτερη ενημέρωση. 

Καλούμαστε να ψηφίσουμε  εκ νέου για το θέμα και να λάβουμε απόφαση  περί: έγκρισης 

πλάτους πεζοδρομίου των οδών που περικλείουν το Ο.Τ. 215 οικισμού «Διώνης» Δήμου 

Ραφήνας-Πικερμίου. 

Σας καταθέτουμε  τα έγγραφα από τον Σύλλογο "Ωκεανίς" :1) αρ.πρωτ.Συλλόγου  7/7-7-2020 

με εισερχόμενο αρ.πρωτ 57/7-7-2020  Κοινοτικού Συμβουλίου  Πικερμίου και 2) έγγραφο  

αρ.πρωτ.Συλλόγου 8/8-7-2020 με εισερχόμενο αρ.πρωτ 62/8-7-2020  Κοινοτικού Συμβουλίου 

Πικερμίου εκφράζοντας τους προβληματισμούς  τους  την πλήρη παρουσίαση των θέσεων 

και την πλήρη τεκμηρίωση των αντιρρήσεων τους . 

Παρών στο Θέμα ήταν εκπρόσωποι του Συλλόγου Ωκεανίς κος. Τσογκανής Σταύρος 

,κος.Γουδίρας Γεώργιος , κος. Ιωάννου Ιωάννης και κάτοικοι της περιοχής  οι οποίοι πήραν το 

λόγο και εξέφρασαν  και συζήτησαν τους προβληματισμούς τους και τις απόψεις τους πάνω 

σε αυτό το σοβαρό θέμα. 

Παρών επίσης  ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κος.Μπουρνούς Ευάγγελος ,ο Αντιδήμαρχος 

κος.Καλφαντής Παναγιώτης ο Δημοτικός Σύμβουλος κος.Μπουράνης Αριστείδης  καθώς και 

η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρισης κ.Παπανδρεόυ Λιάνα που εξέφρασαν τις 

απόψεις τους και τοποθετήθηκαν στο θέμα . 
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Τα έγγραφα από τον Σύλλογο Ωκεανίς είναι τα εξής : 
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και η Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου είναι η εξής : 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

 

Θέμα: Λήψη απόφασης περί:έγκρισης πλάτους πεζοδρομίου των οδών που περικλείουν το Ο.Τ. 

215 οικισμού «Διώνης» Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στον οικισμό της Διώνης δεν έχει θεσμοθετηθεί  με απόφαση του πρώην Κοινοτικού 

Συμβουλίου  Πικερμίου το πλάτος των πεζοδρομίων στους δρόμους του οικισμού της 

Διώνης. 

 

Ο  Α.Ο.Ο.Α. , ο οποίος έκανε τους δρόμους εφάρμοσε τον κανόνα της διάθεσης του 

30%  του δρόμου για πεζοδρόμια, ήτοι για δρόμο πλάτους 10,00μ να διατίθεται για 

πεζοδρόμιο 3,00μ [1,50+1,50] και για δρόμο πλάτους 8,00μ 2,40μ  [1,20+1,20]. Με αυτό το 

σκεπτικό ασφαλτοστρώθηκαν οι δρόμοι. 

Ήδη όμως ο περιβάλλον χώρος του ΟΤ 215 της Διώνης δεν είναι διαμορφωμένος 

οριστικά με τις ασφαλτοστρώσεις των οδών που περιβάλλουν Το Ο.Τ.. 

Η Οδός  Χανίων και Κρήτης έχουν πλάτος 10,00μ και η Αιγαίου Πελάγους 8,00μ.. 

Το συγκεκριμένο Ο.Τ. παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι γειτνιάζει με το ρέμα 

Βαλανάρη και παρουσιάζει έντονη κλίση, είναι δε διαμορφωμένο μερικά με επιχώσεις. 

Η μελέτη οριοθέτησης στο σημείο αυτό δεν επηρεάζει το Ο.Τ., αλλά η 

γεωμορφολογία καθιστά δύσκολο έως αδύνατο την κατασκευή ολοκληρωμένου πλαισίου 

δρόμων πέριξ του Ο.Τ.215 

Είναι δυνατή όμως η κατασκευή περιμετρικού πεζοδρομίου στην οριογραμμή που 

εφάπτεται στο ΟΤ 215 και κατά μήκος των  αδιάνοικτων οδών Χανίων, Κρήτης  και Αιγαίου 

Πελάγους πλάτους 2,50μ . Το απέναντι πεζοδρόμιο των παραπάνω οδών στην ίδια περιοχή 

θα διαμορφωθεί στο 1,50 μ.  

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει περαιτέρω επιχωμάτωση η άλλη επέμβαση , η 

οποία θα είναι εκτός της νόμιμης επέμβασης στο σημείο. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται: 

Τον καθορισμό, περιμετρικά του Ο.Τ. 215 και στην οριογραμμή που εφάπτεται με 

αυτό, πλάτους πεζοδρομίων 2,50μ επί των οδών Χανίων, Κρήτης  και Αιγαίου Πελάγους. Το 

απέναντι πεζοδρόμιο στην ίδια περιοχή των παραπάνω οδών θα διαμορφωθεί στο 1,5μ. 

Η υλοποίηση των πεζοδρομίων υπόκειται στους περιορισμούς της περιβαλλοντικής 

και πολεοδομικής νομοθεσίας. 
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Ο κος. Τσογκανής Σταύρος πήρε τον λόγο και ενημέρωσε στους παρευρισκόμενους , τους 

προβληματισμούς  για τα πλάτη των πεζοδρομίων με πλήρεις τεκμηρίωση των θέσεων του Συλλόγου " 

Ωκεανίς"  και τα προβλήματα που θα προκύψουν. Ο κος.Γουδίρας Γεώργιος εξέφρασε τα παράπονα του 

και την δυσαρέσκεια του. 

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος κος. Μπουρνούς Ευάγγελος ενημερώνοντας για το πλάτος των 

πεζοδρομίων των οδών που περικλείουν το Ο.Τ 215 του Οικισμού Διώνης και την άμεση αναγκαιότητα 

δημιουργίας τους  καθώς επίσης ότι το Αθλητικό Κέντρο Διώνης είναι νόμιμα αδειοδοτημένο , ότι έχει 

τοποθετηθεί στο Αθλητικό Κέντρο έχει άδεια τίποτα δεν είναι παράνομο.  

Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε λέγοντας "  ..δεν θα υλοποιηθεί  το σύνολο των δρόμων Αιγαίου Πελάγους και 

Κρήτης αλλά μόνο το τμήμα τους που αφορά στο πεζοδρόμιο περιμετρικά του ΟΤ 215 " . 

Δεσμεύτηκε ότι όσο αναφορά την οδό Αιγαίου Πελάγους και την οδό Κρήτης θα υλοποιηθεί το σύνολο  

των πεζοδρομίων μόνο στο σημείο που εφάπτονται περιμετρικά με το Αθλητικό Κέντρο Διώνης και στην 

οδό Χανίων ολόκληρη θα γίνουν κανονικά τα πεζοδρόμια και από τις δύο πλευρές του δρόμου. 

Ο Αντιδήμαρχος  κος.Καλφαντής Παναγιώτης  ενημέρωσε και έλυσε τυχόν απορίες για το πλάτος των 

πεζοδρομίων γύρω από το Ο.Τ 215 των οδών Χανίων ,Κρήτης και Αιγαίου Πελάγους. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος. Μπουράνης Αριστείδης δήλωσε  ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν τα 

πεζοδρόμια για τους αθλούμενους και κάτοικους της περιοχής. 

Ο Πρόεδρος κος.Αδαμόπουλος Αθανάσιος ενημέρωσε ότι ο Σύλλογος ¨Αιολίς¨ και ο Σύλλογος "Α.Ο 

Πικερμίου-Αετός " έστειλαν επιστολές γνωματεύοντας θετικά την άμεση ανάγκη δημιουργίας των 

πεζοδρομίων γύρω από το Ο.Τ 215 στην Διώνη σύμφωνα και με την εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. Βλέπω ότι ο κόσμος ζητάει την δημιουργία των πεζοδρομίων και 

έρχεστε εσείς ως Σύλλογος "Ωκεανίς" να εκφράστε την δυσαρέσκεια  σας για την  μη δημιουργία των 

πεζοδρομίων στο ΟΤ.215 . Βλέποντας τα από την λογική πλευρά και την ανάγκη διευκόλυνσης των 

αθλούμενων και κατοίκων της περιοχής συμφωνώ με την Εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την 

άποψη  του Δημάρχου. 

Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.Κατσούδα Σωτηρία, κος.Ξηντάρας Ηλίας , κος.Κυριαζής Κωνσταντίνος 

,κ.Λουλάκη Κωνσταντίνα  συμφωνούν με τον Δήμαρχο και εγκρίνουν θετικά την Εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας . 

Η Κοινοτική Σύμβουλος κ.Πρόγιου Αθηνά ψήφησε αρνητικά για την δημιουργία πεζοδρομίων στην  οδό 

Χανίων επειδή δεν υπάρχει τεκμηριωμένη κυκλοφοριακή μελέτη  ενώ για τις άλλες οδούς Κρήτης και 

Αιγαίου Πελάγους συμφωνεί στην δημιουργία των πεζοδρομίων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

                                                         ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  Η Κοινότητα Πικερμίου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιου  , τα έγγραφα του Συλλόγου "Ωκεανίς" την Εισήγηση από 

τον Δήμαρχο κ.Μπουρνού Ευάγγελο  και τον Αντιδήμαρχο κ.Καλφαντή Παναγιώτη καθώς και τις 

απόψεις των Κοινοτικών Συμβούλων και των παρευρισκόμενων της συνεδρίασης.  

 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

 Θετικής ψήφου Προέδρου κ.Αδαμόπουλο Αθανάσιου Κοινοτικών  Συμβούλων κ.Κατσούδα 

Σωτηρία, κος.Ξηντάρας Ηλίας , κος.Κυριαζής Κωνσταντίνος ,κ.Λουλάκη Κωνσταντίνα και 

Αρνητικής ψήφου Κοινοτικής Συμβούλου κ.Πρόγιου Αθηνά.  

Εγκρίνει   τον καθορισμό, περιμετρικά του Ο.Τ. 215 και στην οριογραμμή που εφάπτεται με αυτό, 

πλάτους πεζοδρομίων 2,50μ  επί των οδών Κρήτης,Αιγαίου Πελάγους και Χανίων . Μόνο στην οδό 

Χανίων ολόκληρη θα διαμορφωθούν  τα πεζοδρόμια  και από τις δύο πλευρές 2,50μ και 1,5μ . Η 

υλοποίηση των πεζοδρομίων υπόκειται στους περιορισμούς της περιβαλλοντικής και 

πολεοδομικής νομοθεσίας. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  20/2020 

 

 

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 21:00 

 

                                                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                                                                                     ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ        

                                                                                                                     ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ  

                                                                                                                     ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

                                                                                                                     ΠΡΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ     

                                                                                                                     ΛΟΥΛΑΚΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

                                                                                                                    

 
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

         ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

 

                ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 


