
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 9-2-2022  2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 

σήμερα την 9ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄ μ.μ., συνήλθε, παρόντος 

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

1635/3-2-2022  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. 

Α) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας , 

Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α), Β) Εκλογή Προέδρου και 

Αντιπροέδρου, Γ) Ορισμός θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

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

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι πέντε (25) και απόντες δύο (2) ήτοι: οι κ.κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία και 

Δελακουρίδης Ιωάννης.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)                         Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη              Δελακουρίδης Ιωάννης  

Γκιζελή Αλίκη       

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία  

Ζερβός Νικόλαος                                      

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                             

Παπαχρόνης Γεώργιος                   

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα        

Μπονάτσος Χαράλαμπος                                        

Νάκας Αριστείδης        

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 4/9-2-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ: 2177/15-2-2022 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Χαροκόπος Παντελής   

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Σαμαρόπουλος Βύρων- Παύλος  

Μαζαράλης Γεράσιμος – Αλέξανδρος  

Δημουλά Είσσάβετ- Ελένη  

Χανακούλας Αθανάσιος  

Τρέζου Μαρία – Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καβαλάρης Ιωάννη  

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δελακουρίδης Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χανακούλας  Αθανάσιος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα. 

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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 

και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος,  Μαζαράκης Γεράσιμος – 

Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης,  Τρέζου Μαρία – Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, 

Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).  

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

Ελένη.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:  

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι: 

Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέα διοίκηση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ τέθηκαν σε 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρ.6 του Ν.4623/2019 και του άρθρου 10 του ν. 4625/2019, όπως αυτές 

αναφέρονται και στην υπ’ αριθμ. 102/2019 (αριθμ. πρωτ. 63900/13-9-2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Στη διάταξη της παρ.1 του άρ.6 του Ν.4623/2019 αναφέρεται: Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών 

διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών 

προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία 

πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές 

τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές 

παρατάξεις.  

 Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων 

των δήμων και περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο ή περιφερειάρχη. 
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 Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού συνόλου τω μελών του 

συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κ.λ.π.). 

 Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που 

υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα. 

 Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β΄ του άρθρου 8 του Ν.2839/2000, όπως 

ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί 

των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το 

συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και 

εξαιρουμένων των ex officio μελών. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ.1 του Ν.3463/2006 

(Κ.Δ.Κ.), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ’ αριθμ.52 / οικ. 39155/10-10-2014 εγκύκλιο του 

Υπ. Εσωτερικών, τα οποία αφορούν τον ορισμό των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων, ορίζονται τα 

εξής: 

Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

 «1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που  αποτελείται από 

πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή 

κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν 

ανάλογη  επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς 

και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα 

(10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των 

μελών του διοικητικού  συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα 

μέλη  του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από 

τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της 

παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι 

που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται 

από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος  

ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα 

μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, 

από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται 

και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου. 

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την  απόφαση του δημοτικού 

ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου  διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του 
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διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού 

συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.  

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το 

νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο. 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/οικ.39155/10.10.2014 επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο 

λειτουργεί στην περιφέρεια δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο, ή είναι 

ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας σε περίπτωση που αυτή αριθμεί το πολύ έως τριακόσιους κατοίκους. 

Στην εγκ.8/5236/26.01.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι τα μη αιρετά μέλη του  διοικητικού συμβουλίου του 

νομικού προσώπου δεν  επιτρέπεται  να ορισθούν ή να αποτελούν μέλη του εφόσον:   

-έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη  δικαστική απόφαση  

-έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  και για όσο διάστημα  διαρκεί η 

στέρηση αυτή 

-έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο 

από τα πλημμελήματα  που αναφέρονται στο άρθρο 146 του ΔΚΚ. 

Με την υπ’ αριθμ. 135/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας , Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α) (ΦΕΚ Β’ 1164/8-6-2011). 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συστατικής Πράξης του ΟΚΑΠΑ, το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 11μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο και ειδικότερα: 

- επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία. Σε περίπτωση που ο 

Δήμαρχος ορίζεται μέλος του Δ.Σ. καθίσταται αυτοδικαίως Πρόεδρος του Δ.Σ. 

- τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή άτομα τα οποία κατέχουν 

ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. 

- ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, εάν στο νομικό πρόσωπο απασχολούνται περισσότερα από δέκα 

(10) άτομα. 

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητεία στους με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους  

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος.  

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΚΑΠΑ», στη συνέχεια να εκλέξει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και να ορίσει τη 

θητεία των μελών του Δ.Σ. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
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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 άρθρου 6 του Ν.4623/2019 και του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019, όπως αυτές 

αναφέρονται και στην υπ’ αριθμ. 102/2019 (αριθμ. πρωτ. 63900/13-9-2019) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ.1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, 

καθώς και την υπ’ αριθμ.52 /οικ. 39155/10-10-2014 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Φιλοθέης 

– Ψυχικού με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α), ως ακολούθως: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία         (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

2) Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα              (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

3) Παπαχρόνης Γεώργιος   (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

4) Μπονάτσος Χαράλαμπος   (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

5) Γκιζελή Αλίκη    (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)  

6) Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

7) Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος   (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

8) Δασκαλόπουλος Γιάννης   (δημότης) 

9) Πάτση Ελένα    (δημότης) 

10) Κουτρουμπής Ιωάννης   (δημότης) 

11)  _________________   (εκπρόσωπος των εργαζομένων)  

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Μαρούδας Δημήτριος-Κων/νος  (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

2) Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

3) Ζερβός Νικόλαος   (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

4) Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

5) Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη  (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου) 

6) Σιγάλα Πολυξένη   (δημότης) 

7) Σακελλαράκη Ειρήνη   (δημότης) 

8) Καραγιαννόπουλος Άγγελος  (δημότης) 
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Β) Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία και Αντιπρόεδρος η 

Δημοτική Σύμβουλος  κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.   

Γ) Η θητεία του Δ.Σ. θα ακολουθεί τη θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι έως 31.12.2023 και 

σε κάθε περίπτωση λήγει με την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος υπερψηφίζει δηλώνοντας όμως την αντίρρηση του στην 

διαδικασία που ορίζουν οι νόμοι Ν. 4623 και Ν. 4625. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απέχει 

δηλώνοντας την αντίρρηση του στην διαδικασία που ορίζουν οι νόμοι  Ν. 4623 και Ν. 4625. Αμφότεροι 

διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι δεν δίνεται η δυνστότητα στις μικρές παρατάξεις να ορίσουν μέλη. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2022 

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  2ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9- 2- 2022 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 15-2-2022 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 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 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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