
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 6-9-2021  13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 

αρ.95), σήμερα την 6ην του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 13455/2-9-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  1Ο  Η.Δ. 

Έγκριση 1ης επικαιροποίησης Φακέλου Διαγωνισμού (Φ.Δ.) για τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «AΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». 

 

          Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) 

Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερις (4) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος 

Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  Χανακούλας Αθανάσιος και Καβαλάρης Ιωάννης. 

  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)    Χαροκόπος Παντελής   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη    Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Γκιζελή Αλίκη      Χανακούλας Αθανάσιος  

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                   Καβαλάρης Ιωάννης    

Ζερβός Νικόλαος         

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 117/6-9-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:13949/14-9-2021 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΣΗΦΩΗ8-1ΙΝ



 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθαν 

κατά την συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης κ. 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) η οποία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος 

Η.Δ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης 

Γεώργιος, Νάκας Αριστείδης, Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση – Μουράντ 

Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης 

Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης 

Νικόλας και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13190/6-9-2021 έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

                
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
Ταχ. δ/νση : Τερτσέτη 44  
Ταχ. κώδικας : 15451 ΠΡΟΣ: 1. Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – 

Ψυχικού  
2. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτκών Οργάνων 

Δήμου 
epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου 
Τηλέφωνο : 2132014629 
Fax : 2106711475 

Email : d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr  

  ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Δημάρχου  
f.zouli@0177.syzefxis.gov.gr   

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
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   e.stamati@0177.syzefxis.gov.gr 
3. Γραφείο Αντιδημάρχου Τ.Υ. 

c.papadopoulou@0177.syzefxis.gov.gr 
  
  
 

ΘΕΜΑ: 
 
Έγκριση 1η επικαιροποίησης Φακέλου Διαγωνισμού (Φ.Δ.) για τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «AΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ»  

Σχετ.: 1. Υπ’ αρ. 182.11/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Πράσινου Ταμείου περί επικαιροποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη «Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών 
Διαγωνισμών Έτους 2019 – 2020» (ΑΔΑ: 6Δ5646Ψ844-ΩΙΙ) 

2. ν.4555/2018 (Α’133) 
3. ν.4495/2017 (Α΄167) 
4. ν.4412/2016 (Α΄147) 
5. ν.3852/2010 (Α’ 87) 
6. υα ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (Β΄2239) 
7. ν.3463/2006 (Α’ 114) 
8. Υπ’ αρ. 16/12.10.2020 (6ΘΧ6ΩΗ8-ΒΜΝ) απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Ψυχικού Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού περί έγκρισης διενέργειας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του τίτλου  
9. Υπ’ αρ. 61/12.10.2020 (6ΥΞΗΩΗ8-ΕΙ4) απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού περί έγκρισης διενέργειας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του τίτλου  
10. Yπ’ αρ. 155/14.10.2020 (Ω57ΩΩΗ8-ΔΝΩ) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας του 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του τίτλου 
11. Yπ’ αρ. 156/14.10.2020 (ΨΕΩΚΩΗ8-ΦΙΕ) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο 

Πράσινο Ταμείο Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1 σχετικό και εξουσιοδότηση Δημάρχου να υπογράφει 
κάθε σχετικό έγγραφο  

12. Yπ’ αρ. πρωτ. 7324/23.10.2020 ηλεκτρονική υποβολή πρότασης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού στο 
Πράσινο Ταμείο 

13. Υπ’ αρ. 201.5/23.12.2020 (Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ) απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου περί ένταξης της 
πράξης του τίτλου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπ’ αρ. 1 σχετιικού 

14. Υπ’ αρ. 468/28.12.2021 (643ΩΩΗ8-Φ14) απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης για τη 
διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του τίτλου 
 

Ο  Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, έχοντας υπ’ όψιν το υπ’ αρ. 1 σχετικό, υπέβαλλε πρόταση στο 

πρόγραμμα «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» του 

Πράσινου Ταμείου με θέμα τη διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων άνω των 

ορίων, ενός σταδίου με απονομή βραβείων. Σκοπος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η καλύτερη 

δυνατή επίλυση του ζητήματος ανάπλασης του δημόσιου υπαίθριου χώρου της περιοχής Νέου Ψυχικού, 

με σχεδιαστικές αρχές ικανές να εφαρμοστούν μελλοντικά σε όλο το Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, ώστε να 

επιτευχθεί μία ενοποίηση των τριών προαστίων, καθώς και η επιλογή βραβευμένου μελετητή για την 

περαιτέρω επεξεργασία του θέματος.   

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την ανάπλαση πλατειών Γρηγορίου Λαμπράκη, Ελευθερίας, 

Ηρώων 1821, αξιοποίηση ανοικτού χώρου στη συμβολή των οδών Θ. Σοφούλη και Σπετσών, βελτίωση 

προσβασιμότητας στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Μεσογείων και στο τοπικό οδικό δίκτυο, βελτίωση 

μοντέλου οδών ήπιας κυκλοφορίας (woonerfs) των οδών Κωστή Παλαμά – Θεμιστοκλέους – Θ. Σοφούλη – 

Ρήγα Φεραίου – Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ – Μπουμπουλίνας – Ξάνθου. 

Η πρόταση για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που εγκρίθηκε με τα υπ’ αρ. 8, 9 και 

10 σχετικά, υποβλήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αρ. 12 σχετικό και εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

σύμφωνα με τους όρους των υπ’ αρ. 1 και 13 σχετικών. Η αποδοχή χρηματοδότησης αποφασίστηκε με το 

υπ’ αρ. 14 σχετικό.  
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Το Τεύχος Πληροφοριακών Στοιχείων, ο αναλυτικός υπολογισμός των βραβείων και η αναλυτική 

προκήρυξη συντάχθηκαν βάσει των οριζόμενων στην υα οικ.26804/16.06.2011 (Β΄1427), όπως 

τροποποιήθηκε με τις υα οικ.22186/2012 (Β’ 1494) και 81319 (Β’ 3537), καθώς και στο ν.4412/2016 (Α’ 

147) όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής. Ειδικά για τον υπολογισμό των βραβείων 

χρησιμοποιήθηκε συντελεστής τκ έτους 2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 του Υπουργείου Μεταφορών και 

υποδομών ΔΝΣ/οικ20641/φν439.6/19.03.2020 (62Π4465ΧΘΞ-Τ73).  

Από την ένταξη της πράξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου έως σήμερα 

συνέχεια επήλθαν οι εξής σημαντικές αλλαγές:  

 Έκδοση του ν.4782/2021 (A’ 36), που τροποποιεί το ν.4412/2016 (Α΄147).  

 Έκδοση της υα ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (Β’2239) που καταργεί τις υα οικ.26804/16.06.2011 

(Β΄1427), 22186/2012 (Β’ 1494) και 81319 (Β’ 3537).  

 Έκδοση της υπ’ αρ. 89943/02.04.2021 εγκυκλίου (6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ) που καθορίζει νέο συντελεστή τκ 

για το έτος 2021, γεγονός που τροποποιεί τα ποσά των βραβείων.  

 

Επιπλέον, το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου καθόρισε την επιλέξιμη δαπάνη στο ύψος των εκατόν 

ενενήντα ένα χιλιάδων ευρώ (191.000,00€) ενώ ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού είχε αιτηθεί με το υπ’ αρ. 12 

σχετικό και τα συνημμένα του την χρηματοδότηση της πράξης έως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων 

ευρώ (150.000,00€).  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα χρηματικά ποσά των βραβείων και εξαγορών διαμορφώνονται ως 

εξής:  

53.039,08 € για Α' βραβείο  

38.895,32 € για Β΄βραβείο 

25.930,22 € για Γ' βραβείο  

5.000,00 € για Α΄εξαγορά  

5.000.,00 € για Β΄εξαγορά  

5.000,00 € για Γ΄εξαγορά  

4.032,26 € για λοιπά έξοδα 

32.855,25 € για ΦΠΑ 24% 
 

Η συνολική δαπάνη για την επιδιωκόμενη πράξη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα εννέα 

χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ  και δώδεκα λεπτών (169.752,12€) συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% και  περιλαμβάνει την αξία των βραβείων, των εξαγορών, καθώς και λοιπών εξόδων όπως 

αναλύονται ανωτέρω. Οποιαδήποτε δαπάνη πέραν των επιλέξιμων θα βαρύνει τη Διοργανώτρια Αρχή.  

 

Η Διοργανώτρια Αρχή προτίθεται να αναθέσει τη σύνταξη των περαιτέρω σταδίων των 

απαιτούμενων μελετών, που αφορούν είτε την υλοποίηση του έργου στο σύνολό του, είτε ανά διακριτές 

ενότητες, στον Α’ βραβευθέντα ή εάν δεν απονεμηθούν βραβεία, στον επόμενο διακριθέντα. Η υποχρέωση 

ανάθεσης της µελέτης στο βραβευθέντα ή διακριθέντα µελετητή διατηρείται για τη Δ.Α. έως πέντε (5) έτη 

από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

Οπότε, με σκοπό τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ» εισηγούμαστε:  

 την έγκριση της 1ης επικαιροποίησης του Φακέλου Διαγωνισμού της επιδιωκόμενης πράξης 

 τον καθορισμό του τρόπου διενέργειας του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο 

Αναλυτικής Προκήρυξης όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις νέες διατάξεις 

ΑΔΑ: 6ΣΗΦΩΗ8-1ΙΝ



 

 την έγκριση της κάλυψης οποιασδήποτε δαπάνης πέραν των επιλέξιμων από ιδίους πόρους του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού  

Σημειώνεται ότι η υπ’ αρ. 155/14.10.2020 (Ω57ΩΩΗ8-ΔΝΩ) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 

διενέργειας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του τίτλου ισχύει ως προς τα στοιχεία που δεν έχουν 

μεταβληθεί μετά τις ανωτέρω αλλαγές. Η 1η επικαιροποίηση δεν επιφέρει αλλαγές ως προς το ζητούμενο 

και τα τεχνικά στοιχεία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που έχει εγκριθεί αρμοδίως.  

Η προϊσταμένη 
Τμήματος Μελετών 

 
 
 

Δήμητρα Σταύρου 
Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, ΜArch, MSEE 

Η προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

 
Kαλλιόπη Τοκάτογλου 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
 
 

Συνημμένα:  
1. Υπ’ αρ. 01/2020 Τεύχος Πληροφοριακών Στοιχείων (1η επικαιροποίηση)  
2. Υπ’ αρ. 01/2020 Τεύχος Αναλυτικού Προσδιορισμού Βραβείων (1η επικαιροποίηση)  
3. Υπ’ αρ. 01/2020 Τεύχος Φωτογραφιών Περιοχής Μελέτης (1η επικαιροποίηση) 
4. Σχέδιο αναλυτικής προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του τίτλου  
5. Σχέδιο περιληπτικής προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του τίτλου  

 

 
Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου να αποφασίσουν σχετικά. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκαν από το  Ν. 4782/2021 (A’ 36), 

5. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (Β’2239) που καταργεί τις ΥΑ οικ.26804/16.06.2011 (Β΄1427), 

22186/2012 (Β’ 1494) και 81319 (Β’ 3537), 

6. Την υπ’ αριθμ. 89943/02.04.2021 εγκύκλιο (6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ) που καθορίζει νέο συντελεστή τκ για 

το έτος 2021, γεγονός που τροποποιεί τα ποσά των βραβείων, 

7. Την υπ’ αριθμ. 155/14.10.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13190/6-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Εγκρίνει : 

 Την 1η επικαιροποίηση του Φακέλου Διαγωνισμού (Φ.Δ.) για τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «AΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». 

 Τον καθορισμό του τρόπου διενέργειας του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο 

Αναλυτικής Προκήρυξης όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

 Την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης πέραν των επιλέξιμων από ιδίους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – 

Ψυχικού.  
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Σημειώνεται ότι η υπ’ αρ. 155/14.10.2020 (Ω57ΩΩΗ8-ΔΝΩ) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας του 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του τίτλου ισχύει ως προς τα στοιχεία που δεν έχουν μεταβληθεί μετά τις 

ανωτέρω αλλαγές. Η 1η επικαιροποίηση δεν επιφέρει αλλαγές ως προς το ζητούμενο και τα τεχνικά στοιχεία 

του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που έχει εγκριθεί αρμοδίως.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 117/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  13ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

6- 9- 2021 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Ψυχικό, 14-9-2021 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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