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                      Απόσπασμα Πρακτικού  
της υπ’ αριθ. 3/28-1-2022 δια περιφοράς 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 

  
  

ΘΕΜΑ 2ο: <<Λήψη απόφασης περί παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για την 

υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης πληγέντων από την 

πυρκαγιά του 2018, με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρ-ΠΕ2>>.  

 
Στην Ραφήνα, σήμερα την 28 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 – 20.30 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, των υπ’ αριθ. 40 (αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020), 
163/2020 (αριθ. πρωτ. 33282/29.5.2020) και 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24.9.2021) 

εγκυκλίων 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. 1068/21-1-2022 προσκλήσεως και του υπ’ αριθ. 
πρωτ. 1170/25-1-2022 εγγράφου του Προέδρου περί αναβολής συνεδρίασης 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 διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
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  
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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. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ   

19. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

20. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

21. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

22. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

23. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  

24. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

25. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  

26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ  

 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ   

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 
Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς προσκλήθηκε νομίμως και 

συμμετείχε στη συνεδρίαση.  

Την τήρηση των πρακτικών έκανε η δημοτική υπάλληλος, κα Λαμπρινή Γεωργογάλα.  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών συμμετείχαν τα 

είκοσι έξι (26) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κ. Μώρος Κων/νος, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και αναφορικά με το υπ’ αριθμόν 2ον θέμα με τίτλο:   << Λήψη απόφασης περί 

παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής 

αποκατάστασης πληγέντων από την πυρκαγιά του 2018, με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στο 

βορειοδυτικό τμήμα της Ρ-ΠΕ2>> θέτοντας  υπόψη των μελών την από 24/01/2022  εισήγηση του 

η οποία έχει ως εξής:   

Με την υπ.αριθμόν 138/2021   Απόφαση Δ.Σ. δόθηκε κατ αρχήν συναίνεση να γίνει η διαδικασία 

παραχώρησης της δημοτικής έκτασης που απαρτίζεται από τα γήπεδα με ΚΑΕΚ 051273004087, 

051273004085 και 051273004071 στο Υπουργείο Οικονομικών ή στο Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών, όπου αποφασιστεί από την κεντρική κυβέρνηση, για την υλοποίηση του 

προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης αποκλειστικά πυρόπληκτων πολιτών μας από τη 

φωτιά της 23ης Ιουλίου 2018. 
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Σήμερα με τις πρόνοιες του &109 παρ. 3Β του Ν 4876/2021 (ΦΕΚ Α 251/23-12-2021) που 
τροποποίησε το άρθρο 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114)  δυνάμει του 
οποίου λήφθηκε,  η εν λόγω απόφαση  είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί η εν λόγω απόφαση   

δεδομένου ότι σημειώνεται ρητά η δυνατότητα παραχώρησης για την υλοποίηση προγραμμάτων 
στεγαστικής αποκατάστασης πυρόπληκτων χωρίς να απαιτείται η έκδοση της υπουργικής 
απόφασης της παρ. 4 του ως άνω άρθρου. 

Παραθέτουμε σύντομο ιστορικό του θέματος:  

Μετά την πυρκαγιά του 2018 που κατάστρεψε μεγάλο τμήμα του κτιριακού αποθέματος  των 2 

Δήμων, Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα στις ευρύτερες περιοχές Κόκκινο Λιμανάκι και  Μάτι η 

Πολιτεία αποζημίωσε τις υλικές ζημίες στα κτίρια ώστε να ανοικοδομηθούν οι πληγείσες κατοικίες. 

Υπάρχουν άνω των 100 πυρόπληκτων συμπολιτών μας ,συμφώνα με κατάλογο που διατηρεί το 

ΤΑΕΦΚ Ραφήνας, που δεν στάθηκε δυνατόν να ανοικοδομήσουν τα κατεστραμμένα κτίρια τους , 

δεδομένου ότι είχαν οικοδομηθεί κατά παρέκκλιση των όρων και περιορισμών δόμησης σε δασικά 

τμήματα, σε κοίτες υδατορεμμάτων ή στον αιγιαλό. 

Για την στεγαστική αποκατάσταση των πυρόπληκτων που δεν είναι δυνατόν να οικοδομήσουν τα 

κατεστραμμένα κτίρια τους ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου , συνυπολογίζοντας την κοινωνική διάσταση 

του θέματος άλλα και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της εν λόγω περιοχής προτείνει την 

παραχώρηση της δημοτικής έκτασης που απαρτίζουν τα κληροτεμαχια 1222,1223 και 1224 διανομής 

1955, συνολικής επιφάνειας  13.483 μ2, σύμφωνα με το κτηματολόγιο, τα οποία είχαν αποδοθεί το 

1988 με απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής ως αδιάθετα εκτός σχεδίου κληροτεμάχια, για 

αξιοποίηση . 

Στα εν λόγω κληροτεμάχια, που είναι ενταγμένα στη ΖΟΕ Μεσογείων θα αποδοθεί με τοπικό 

ρυμοτομικό ,που θα έχει ίδιο συντελεστή δόμησης με την γειτονική περιοχή Σκουφέικα Ρ-ΠΕ2 που 

πολεοδομείται με το ΕΠΣ και θα συνταxθεί με επισπεύδοντα το ΥΠΕΝ και χρόνο υλοποίησης 3 

περίπου μηνών, οικοδομησιμότητα και χρήση κατοικίας . 

Στα εν λόγω δημοτικά κληροτεμάχια , προστίθενται οι νόμιμες εισφορές σε γη ανερχόμενες σε 4140 

μ2, 6 ομόρων ιδιωτικών ιδιοκτησιών που εντάσσονται επίσης στο σχέδιο πόλης έτσι ώστε να 

προκύψει ενιαίο γήπεδο περίπου 17, 5 στρεμμάτων . 

Στο ενιαίο γήπεδο των περίπου 17,5 στρεμμάτων πρόκειται να οικοδομηθούν 98 κατοικίες των 80 μ2  

, που το ύψος των οικοδομημάτων δεν θα υπερβαίνει τα 10,50 μ , με τις αρχές του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού, με φυτεμένα δώματα και υδρομάστευση όμβριων υδάτων και δεξαμενή για πυρόσβεση . 

Επίσης οι αποστάσεις μεταξύ των ανεξάρτητων κτιρίων θα εξυπηρετούν και τις ανάγκες πυρόσβεσης 

, εν τοις πράγμασι λειτουργούσες ως αντιπυρικές ζώνες. 

Η ανέγερση θα γίνει με δαπάνες χορηγίας του κράτους.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , Ν.3463/2006  (ΦΕΚ 114 ΤΑ΄ /30-06-2006) άρθρο 185 όπως 
ισχύει,                                                                                                                                                                                       

1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η 
χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για 
την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια 
απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 
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   2) Ομοίως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται η κατά κυριότητα  παραχώρηση 
δημοτικού ακινήτου στο Δημόσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης 
πυροπλήκτων .  

     Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, ότι επί μία εικοσαετία, το 
παραχωρούμενο ακίνητο δεν θα πωληθεί ή δεν θα εκμισθωθεί, με εξαίρεση τη γονική παροχή. 

   3)Η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αποτελεί τίτλο για τη μεταγραφή στα βιβλία 
του οικείου υποθηκοφυλακείου. 

   4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια. 

Τέλος και μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής στα πλαίσια  μιας ολιστικής θεώρησης της 

γενικότερης ανάπλασης της περιοχής που εντάσσεται στο σχέδιο πόλης, απέναντι από την περιοχή 

του επισπεύδοντος τοπικού ρυμοτομικού και στο δημοτικό ακίνητο με ΚΑΕΚ 051272604204 

εκτάσεως 34346 μ2 που έχει δασικό χαρακτήρα , έγινε πρόταση που έτυχε θετικής αποδοχής ώστε  να 

συνταχθεί δασοτεχνική μελέτη και να εγκριθεί μελέτη επέμβασης από τη Διεύθυνση Δασών ώστε  να 

υλοποιηθεί η δημιουργία περαστικού άλσους αναψυχής για την χρήση των κατοίκων  της ευρύτερης 

περιοχής, με το κόστος να επωμιστεί από το κράτος. 

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται στο σώμα να δώσει αρχικώς τη σύμφωνη γνώμη για την 

παραχώρηση της δημοτικής έκτασης που απαρτίζεται από τα γήπεδα με ΚΑΕΚ 051273004087, 

051273004085 ΚΑΙ 051273004071στο Υπουργείο Οικονομικών ή στο Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών , όπου  αποφασιστεί  από την κεντρική κυβέρνηση  για την υλοποίηση του 

προγράμματος  στεγαστικής αποκατάστασης αποκλειστικά πυρόπληκτων πολιτών μας από την 

καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018. 

Τέλος προτείνεται, οι παραπάνω δημοτικές εκτάσεις  να μεταβιβασθούν στο Ελληνικό Δημόσιο 

(Υπουργείο Οικονομικών ή Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) εφόσον τελικά προκριθεί  ο τρόπος 

κατασκευής των κατοικιών με την προταθείσα παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα. 

Άρα με βάση την νέα νομοθεσία του & 109 παρ. 3Β του Ν 4876/2021 (ΦΕΚ Α 251/23-12-2021) 

προτείνεται στο σώμα η επικαιροποίηση της έγκρισης παραχώρησης της δημοτικής έκτασης που 

απαρτίζεται από τα γήπεδα με ΚΑΕΚ 051273004087, 051273004085 και 051273004071 στο 

Υπουργείο Οικονομικών ή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου αποφαστεί από την 

κεντρική κυβέρνηση για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης 

αποκλειστικά πυρόπληκτων πολιτών μας από τη φωτιά της 23ης Ιουλίου 2018.  

 

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 
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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”.                                    
6.    To αX ρθρο 185 του Ν.3463/2006  (ΦΕΚ 114 ΤΑ΄ /30-06-2006) όπως ισχύει ,  
 
7.Την υπ’ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24.9.2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβουλων κ.κ. κ.κ. Φαφούτη Δαμιανού, Αποστολάκη Μαρίας, 

Ξηντάρα Αγγελικής, Βαρουτέλλη Ροδόκλειας, Παπαδοπούλου Αικατερίνης, Αραπκιλή-Βιάδη 

Μαρίας, Πιστικίδη Βασίλειου, Δήμα Παναγιώτη, Παλπατζή Αντώνιου. 

8. Την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Βασιλόπουλου Ανδρέα  και Τζουμέρκα 

ΦιXλιππου με την αποX δοση σχολιXου : ΄΄διότι το προτεινόμενο είναι χωρίς σχεδιασμό, θα υποβαθμίσει 

την περιοχή και θα δημιουργήσει τυποποιημένες κατοικίες, χωρίς να έχει καταγραφεί ο αριθμός των 

οικογενειών που θα κάνουν χρήση και χωρίς να έχουν διερευνηθεί εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης των 

όποιων οικογενειών υπάρχουν’’.  

                                      

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
 1) Την επικαιροποίηση της έγκρισης δωρεάν παραχώρησης της δημοτικής έκτασης, που 

απαρτίζεται από τα γήπεδα με ΚΑΕΚ 051273004087, 051273004085 και 051273004071 στο 

Ελληνικό Δημόσιο ( Υπουργείο Οικονομικών ή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπου 

αποφασιστεί από την κεντρική κυβέρνηση) για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής 

αποκατάστασης αποκλειστικά πυρόπληκτων πολιτών μας ,από την καταστροφική πυρκαγιά  της 

23ης Ιουλίου 2018 βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 όπως  σήμερα 

ισχύει.  

2) Την δέσμευση ότι  επί μία εικοσαετία, το παραχωρούμενα ως άνω αναφερόμενα ακίνητα, δεν θα 
πωληθούν  ή δεν θα εκμισθωθούν, με εξαίρεση τη γονική παροχή.  

3) Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 185 

Ν.3463/2006 όπως ισχύει αποτελεί τίτλο για μεταγραφή στα βιβλία το οικείου Υποθηκοφυλακείου 
ή την καταχώρηση στα κτηματολογικά  φύλλα τού οικείου Κτηματολογικού γραφείου.   

4) Να αναλάβει  το Δημόσιο  με δικές του δαπάνες στα πλαίσια μιας ολιστικής θεώρησης  της 
γενικότερης ανάπλασης της περιοχής που εντάσσεται στο σχέδιο πόλεως, απέναντι από την 
περιοχή του επισπεύσαντος ρυμοτομικού και στο δημοτικό ακίνητο με ΚΑΕΚ 051272604204  

εκτάσεως 34.346 τ.μ. που έχει δασικό χαρακτήρα, την υλοποίηση ενός περιαστικού  άλσους 
αναψυχής για χρήση των κατοίκων της περιοχής.  

5) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω απαιτούμενες κατά νόμο ενέργειες .  

 

                                                               Η απόφαση έλαβε αριθμό  10 /2022 
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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. ΑΡΑΠΚΙΛΗ – ΒΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ   

19. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

20. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

21. ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

22. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

23. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  

24. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

25. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  

26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΙ  

 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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