
 1 

                                                                                      ΦΙΛΟΘΕΗ 13-7-2011 

                                                                                       ΑΡ.ΠΡΩΣ 82 

                                                                             ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

 

 

                        ΑΠΟΠΑΜΑ      ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ  
 
 
Σεο  4εο  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ « Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ» Γήκνπ 
Φηινζέεο –Ψπρηθνύ . 
ηελ Φηιοζέε  ζήκερα ηελ 7 Ηοσιίοσ  2011 εκέρα Πέκπηε  θαη ώρα   13,30  
ζσλήιζε ηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο ηοσ Νοκηθού Προζώποσ  Οργαληζκός 
Κοηλωληθής Προζηαζίας –Ποιηηηζκού θαη Αζιεηηζκού ΟΚΑΠΑ 
αποηειούκελο από    ηοσς : 
 

1. ΛΑΒΓΑ                     ΔΛΔΝΖ                                             Πρόεδρο  
2. ΟΤΜΠΑΑΚΖ  ΚΩΝ/ΝΑ                                               Αληηπρόεδρο 
3. ΚΟΤΜΠΑ              ΑΝΝΑ                                                    Μέιος  
4. ΒΑΚΗΡΣΕΖ             ΣΗΣΗΚΑ                                                      « 
5. ΜΑΕΑΡΑΚΖ         ΓΔΡΑΗΜΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                         « 
6. ΡΑΠΣΖ                     ΕΩΖ                                                        « 
7. ΥΑΝΑΚΟΤΛΑ        ΑΘΑΝΑΗΟ                                                « 
8. ΚΑΣΑΡΟΤ               ΔΗΡΖΝΖ                                                  « 
9. ΠΑΣΖ                       ΔΛΔΝΖ                                                   « 
10. ΚΑΚΑΒΑ                 ΝΗΚΟΛΑΟ                                                 « 
 
Απόληωλ ηωλ :Υαλαθούια Αζαλαζίοσ θαη Πάηζε Διέλες  

κεηά από ηελ 44/5-7-2011 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε ζε 
θάζε έλα από ηα κέιε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα 
εκεξεζίαο δηάηαμεο . 
 
Αρηζκός απόθαζες 14 
 
ΘΔΜΑ :Καηαθύρωζε απόθαζες επηηροπής γηα ηελ επηιογή ηωλ 
παηδηώλ γηα ηο έηος 2011-2012 ζηοσς Βρεθολεπηαθούς θαη Παηδηθούς 
ηαζκούς  ηοσ ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  
ΠΡΟΣΑΗΑ –ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
 
Ζ Πξόεδξνο αθνύ έιαβε ππόςε ηεο  ηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο ε νπνία είρε 
νξηζηεί γηα ηελ επηινγή ησλ λεπίσλ θαη ησλ βξεθώλ ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο 
θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπ ΝΠ είπε : 
1. ηνλ Παηδηθό ηαζκό Ψπρηθνύ Γηακαληίδνπ 4  ( Ψπρηθό )νη εγγξαθέο ζηα 
λήπηα ζα είλαη είθνζη ελλέα  (29) θαη νη επαλεγγξαθέο ζα είλαη ηξηάληα ηέζζεξα 
(34) 
2.ηνλ Παηδηθό ηαζκό Φηινζέεο Ναξθίζζσλ 17 ( Φηινζέε) νη εγγξαθέο ζηα 
λήπηα ζα είλαη δέθα ηέζζεξα  (14 ) θαη νη επαλεγγξαθέο ζα είλαη ηξηάληα έμη 
(36) 
3.ηνλ Βξεθνλεπηαθό Παηδηθό ζηαζκό (Ωλάζζεην ) Αγίαο νθίαο 23 Νέν 
Ψπρηθό νη εγγξαθέο ησλ βξεθώλ θαη ησλ λεπίσλ ζα είλαη είθνζη νθηώ (28) θαη 
νη επαλεγγξαθέο ζα είλαη πελήληα πέληε (55) 
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4. ηνλ παηδηθό ζηαζκό Σδαβέιια ( Σδαβέιια θαη Μπνπκπνπιίλαο )Νέν 
Ψπρηθό νη εγγξαθέο ησλ λεπίσλ ζα είλαη είθνζη ελλέα  (29) θαη νη 
επαλεγγξαθέο ζα είλαη ζαξάληα ( 40) 
5.ηνλ Παηδηθό ζηαζκό Δπξώηα (Δπξώηα 12 Νέν Ψπρηθό ) νη εγγξαθέο ζα 
είλαη είθνζη ελλέα (29) θαη νη επαλεγγξαθέο ζα είλαη ηξηάληα ηέζζεξηο (34) 
 

                     Σο Γηοηθεηηθό σκβούιηο  
Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ  ηελ εηζήγεζε ηεο  Πξνέδξνπ  
                        οκόθωλα αποθαζίδεη  
εγθξίλεη ηνλ αξηζκό ησλ εγγξαθώλ θαη ησλ επαλεγγξαθώλ ζηα βξέθε θαη 
λήπηα ζηνπο Βξεθνλεπηαθνύο Παηδηθνύο ηαζκνύο σο έρεη ε εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ  
  
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                          ΣΑ ΜΔΛΖ 
Σνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ                               νπκπαζάθε Κσλ/λα 
                                                                               Κνύκπα        Άλλα 
Αθξηβέο απόζπαζκα                                               Βαθηξηδή     Σηηίθα 
Φηινζέε  11/7/2011                                               Μαδαξάθεο  Γεξάζ.   
                                                                                Ράπηε           Εσή  
                                                                                Χαλαθνύιαο  Αζαλ.  
                                                                                 Καηζαξνύ     Δηξήλε 
                                                                                 Πάηζε           Διέλε 
                                                                                 Καθαβάο        Νηθόιανο  
 ΛΑΒΓΑ   ΔΛΔΝΖ                                                                                


