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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 02/02/2023 

 

Εκτός ελέγχου και με εν κρυπτώ μεθοδεύσεις ο Δήμαρχος  

υποθηκεύει το μέλλον του Πικερμίου 

 
Ο υπ. Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ανδρέας Βασιλόπουλος, παρών και στη 
συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου που αφορούσε "Γνωμοδότηση περί 
έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης ", επιδιώκει να ανατρέψει τις μεθοδεύσεις Μπουρνούς 
που υπονομεύουν το μέλλον του Πικερμίου. 
 
Για δεύτερη φορά οι μελετητές απουσίαζαν και ο κ. Μπουρνούς έγινε πολεοδόμος, 
αποτυγχάνοντας να εξηγήσει σημαντικά προβλήματα της μελέτης, με κυριότερο την 
μεθόδευση θεσμοθέτησης βιομηχανικής περιοχής (ΒΙ.ΠΕ), κυριολεκτικά μέσα στο 
κέντρο του οικισμού και επάνω στη Μαραθώνια διαδρομή.  
 
Τεράστιες είναι επίσης οι ευθύνες του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Α. 
Αδαμόπουλου επί της ουσίας και επί της θεσμικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης, ενώ είναι ενδεικτικό το τραγελαφικό γεγονός, κοινοτική σύμβουλος, λόγω 
επαγγέλματος να δηλώνει άγνοια για το θέμα συζήτησης, ζητώντας "προκαταβολικά" 
συγνώμη για τυχόν προβλήματα που θα προκαλέσει η θετική της ψήφος.   
 
Εμείς στη "ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", θέλουμε το Πικέρμι να γίνει πόλος έλξης και 
πρότυπο μιας βιώσιμης ανάπτυξης, εντασσόμενο ισότιμα και λειτουργικά στον 
εκσυγχρονισμό που επιτάσσει η εποχή μας. 
 
Το Πικέρμι έχει ανάγκη από: 

− ένα βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό με σωστή ρυμοτομία, κοινόχρηστους 
χώρους συμβατούς με τις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας 

− προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, των παγκόσμιας 
σημασίας παλαιοντολογικών και αρχαιολογικών ευρημάτων και της 
Μαραθώνιας διαδρομής 

 
Καλούμε ακόμη και τώρα την ύστατη στιγμή, τον Ε. Μπουρνούς, να επιτρέψει στους 
μελετητές να λάβουν υπόψη τους, τις παρατηρήσεις των κοινοτικών συμβούλων, των 
παρισταμένων δημοτικών συμβούλων και των πολιτών, που ζητάμε να εξαιρεθεί από 
το Πολεοδομικό Σχέδιο, μόνο ο χώρος που καταλαμβάνεται από την ΕΛΠΕΝ και όχι 
συλλήβδην, όλα τα παρακείμενα οικόπεδα που έχει αγοράσει η ΕΛΠΕΝ. 
 
Καλούμε επίσης τον Ε. Μπουρνούς, να δώσει στη δημοσιότητα τους χάρτες, για να 
μπορούμε να προβούμε και σε άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τη λειτουργικότητα του 
σχεδιαζόμενου οικισμού.  
 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ! 
 
Γραφείο Τύπου Δύναμης Ανάπτυξης 
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