
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3337/4-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν τέσσερις (4) και απόντες τρείς (3) ήτοι οι κ.κ Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης 

Παντελής και Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

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, Παπαχρόνης Γεώργιος και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου η κ. 
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Μάντακα Στυλιανή. 

O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 

Συγκρότηση κριτικής επιτροπής ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων άνω των 

ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». 

 
Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε : 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3164/02-03-2022 έγγραφο 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το  οποίο έχει ως ακολούθως: 

 
O Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού διενεργεί ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων 

άνω των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». 

Αντικείμενο του επιδιωκόμενου έργου είναι η ανάπλαση των πλατειών Γρηγορίου Λαμπράκη, 
Ελευθερίας, Ηρώων 1821, η αξιοποίηση του ανοικτού χώρου στη συμβολή των οδών Θ. Σοφούλη και 

Σπετσών, η βελτίωση της προσβασιμότητας στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Μεσογείων και στο 
τοπικό οδικό δίκτυο και η βελτίωση του μοντέλου οδών ήπιας κυκλοφορίας των οδών Κωστή Παλαμά 

– Θεμιστοκλέους – Θ. Σοφούλη – Ρ. Φεραίου – Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ – Μπουμπουλίνας – 

Ξάνθου. Στόχος του διαγωνισμού είναι η επιλογή βραβευμένου μελετητή για την περαιτέρω 
επεξεργασία της μελέτης του επιδιωκόμενου έργου, όπως αυτό αναλύεται στο υπ΄αρ. 01.2020 

Τεύχος Πληροφοριακών Στοιχείων της παρ. 4.1.4 της αναλυτικής προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό). 
 

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού πρέπει να συγκροτηθεί η Κριτική Επιτροπή με τις 

αρμοδιότητες που περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη (υπ’ αρ. 1 σχετικό) και στην υα ΥΠΕΝ 
/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 (B’ 2239).  

 
Η διοργανώτρια αρχή, σύμφωνα την παρ. 6.1. της αναλυτικής προκήρυξης που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 337/30.11.2021 (60Γ0ΩΗ8-ΑΑΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθόρισε 

ότι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα είναι πέντε (5), με τους αναπληρωτές τους και τους 
επιλαχόντες τους. Οι προϋποθέσεις επιλογής τους καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 της  υα 

ΥΠΕΝ /ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 (B’ 2239), οπότε η Κριτική Επιτροπή θα απαρτίζεται από:   
 Έναν (1) κριτή οριζόμενο από τη διοργανώτρια αρχή, διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου 

κλαδικού φορέα που θα πρέπει να διαθέτει 20ετία από την κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος 

              

Ψυχικό 02/03/2022 
Α.Π. : Εισερχ. 3164 

Ημ/νία Αποστολής :02/03/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Γραφείο Υποστήριξης  των 
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Ταχ. δ/νση : Τερτσέτη 44  

Ταχ. κώδικας : 15451   
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ΘΕΜΑ :  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ» 

Σχετ. :  1. Υπ’ αρ. πρωτ. 18552/30.11.2021 (20PROC009664490) αναλυτική προκήρυξη  

2. Υπ’ αρ. πρωτ. 18880/03.12.2021 αίτημα για ορισμό κριτών από κατάλογο ΥΠΕΝ 
3. Υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19634/128/28.02.2022 διαβιβαστικό κλήρωσης (αρ. 

πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού: 3061/01.03.2022) 
 

mailto:d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr
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και επιπλέον τρία τουλάχιστον Α’, Β’ ή Γ’ βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ή σημαντική 

διάκριση σε ελληνικούς ή διεθνείς θεσμούς δημόσιας προβολής του αρχιτεκτονικού έργου ως 

κύριοι μελετητές ή να είναι τακτικοί ή ομότιμοι καθηγητές ελληνικού ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας 

ή διδάσκοντες σε αντίστοιχη θέση σχολών της αλλοδαπής.  

 Έναν (1) κριτή εκπρόσωπο της διοργανώτριας αρχής με δωδεκαετή εμπειρία στην εκπόνηση, 

επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και γνώση του 

σχετικού νομοθετικού πλαισίου.  

 Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ της παρ. 3 του άρθρου 12 της υα ΥΠΕΝ 

/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 (B’ 2239).  

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού έστειλε στο ΥΠΕΝ, εντός της προθεσμίας της παρ. 6.2 της 

αναλυτικής προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό) το υπ’ αρ. πρωτ. 18880/03.12.2021 αίτημα για ορισμό 
των τριών (3) από τους πέντε κριτές. Το ΥΠΕΝ διενήργησε την προβλεπόμενη κλήρωση στις 

24.02.2022 και διαβίβασε στη διοργανώτρια αρχή το σχετικό πρακτικό που διαβιβάστηκε με το υπ’ 
αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19634/128/28.02.2022 έγγραφο (υπ’ αρ. 3 σχετικό).  

 
Οπότε η Αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1.6 της αναλυτικής προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό) 

εισηγείται τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής που απαρτίζεται από τους εξής αρχιτέκτονες 

μηχανικούς: 
 

 
 

Η τακτική πρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή 

πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του αναπληρωτή προέδρου, από τον επιλαχόντα πρόεδρο.  
Η τακτική εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής (Δ.Α.), σε περίπτωση κωλύματος θα 

αναπληρώνεται από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Δ.Α. και σε περίπτωση κωλύματος της 
αναπληρώτριας εκπροσώπου Δ.Α. από τον επιλαχόντα εκπρόσωπο Δ.Α.  

 

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κριτικής Επιτροπής ορίζονται οι υπηρετούντες 
υπάλληλοι στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού ως εξής:  

 Φλώρα Ζούλη, τακτική γραμματέας 

 Χρυσούλα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια γραμματέας 

 Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, επιλαχών γραμματέας 

Κάθε τακτικό μέλος ΥΠΕΝ, σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνεται από το 

αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος ΥΠΕΝ. Τα επιλαχόντα μέλη ΥΠΕΝ μπορούν να αντικαταστήσουν 
οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος 

κωλύεται.  
Οι αρμοδιότητες της Κριτικής Επιτροπής ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη (υπ’ αρ. 1 

σχετικό) και στην υα ΥΠΕΝ /ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 (B’ 2239). Η Κριτική Επιτροπή θα 

συνεδριάζει πάντα σε ολομέλεια παρουσία γραμματέα.  
Οι ιδιώτες μέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

τους σύμφωνα με την παρ. 6.5 της αναλυτικής προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό) Για το σκοπό αυτόν 
έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2022 της διοργανώτριας 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Αικατερίνη Δημητσάνου – 
Κρεμέζη του Ευάγγελου, 

τακτική πρόεδρος  
2. Δήμητρα Σταύρου του 

Παναγιώτη, τακτική 

εκπρόσωπος διαγωνιστικής 
αρχής 

3. Δημήτριος Διαμαντόπουλος  
του Αλεξίου, τακτικό μέλος  

ΥΠΕΝ 
4. Ειρήνη Σακελλαρίδου του 

Τιμολέοντος, τακτικό μέλος 

ΥΠΕΝ 
5. Γεώργιος Μαδεμοχωρίτης του 

Δημητρίου, τακτικό μέλος ΥΠΕΝ 

1. Δαμιανός Αμπακούμκιν του 
Βίκτωρα, αναπληρωτής 

πρόεδρος 
2. Μαρία Σολωμού του Γρηγορίου, 

αναπληρώτρια εκπρόσωπος 

διαγωνιστικής αρχής 
3. Βαρβάρα Χριστοπούλου του 

Κωνσταντίνου αναπληρωματικό 
μέλος ΥΠΕΝ 

4. Σταυρούλα Λάββα του 
Γεωργίου, αναπληρωματικό 

μέλος ΥΠΕΝ 

5. Θεόδωρος Πολίτης του 
Χρήστου αναπληρωματικό 

μέλος ΥΠΕΝ 

1. Γεώργιος Τσολάκης του Ρίζου, 
επιλαχών πρόεδρος  

2. Ειρήναρχος Βακράτσας του 
Λεωνίδα, επιλαχών εκπρόσωπος 

διαγωνιστικής αρχής 

3. Δαρεία Τσαγκαράκη του 
Χαρίδημου, επιλαχόν μέλος 

 ΥΠΕΝ 
4. Αικατερίνη Λώλου του 

Βασιλείου, επιλαχόν μέλος 
ΥΠΕΝ 

5. Βασίλειος Μπασκόζος του 

Βασιλείου, επιλαχόν μέλος 
ΥΠΕΝ 

 

ΑΔΑ: 9ΙΝΗΩΗ8-89Ζ



  

αρχής με Κ.Α.Ε. 00.6132.0001.  
 

 
Η προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών 

Ο προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

  
  

 
Δήμητρα Σταύρου Στέλιος Βαλής 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΑrch, MEnv Πολιτικός Μηχανικός 
 
 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 
Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Tο υπ’ αριθμ. 3164/02-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

5. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 18552/30.11.2021 (20PROC009664490) αναλυτική προκήρυξη, 

6. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. 18880/03.12.2021 αίτημα για ορισμό κριτών από κατάλογο ΥΠΕΝ, 

7. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19634/128/28.02.2022 διαβιβαστικό κλήρωσης (αρ. πρωτ. 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού: 3061/01.03.2022) 

                                                         μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί την κριτική επιτροπή του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων άνω 

των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο:  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ» με τους 

εξής αρχιτέκτονες μηχανικούς: 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Αικατερίνη Δημητσάνου – 
Κρεμέζη του Ευάγγελου, 

τακτική πρόεδρος  
2. Δήμητρα Σταύρου του 

Παναγιώτη, τακτική 

εκπρόσωπος διαγωνιστικής 
αρχής 

3. Δημήτριος Διαμαντόπουλος  
του Αλεξίου, τακτικό μέλος  

ΥΠΕΝ 
4. Ειρήνη Σακελλαρίδου του 

Τιμολέοντος, τακτικό μέλος 

ΥΠΕΝ 
5. Γεώργιος Μαδεμοχωρίτης του 

Δημητρίου, τακτικό μέλος ΥΠΕΝ 

1. Δαμιανός Αμπακούμκιν του 
Βίκτωρα, αναπληρωτής 

πρόεδρος 
2. Μαρία Σολωμού του Γρηγορίου, 

αναπληρώτρια εκπρόσωπος 

διαγωνιστικής αρχής 
3. Βαρβάρα Χριστοπούλου του 

Κωνσταντίνου αναπληρωματικό 
μέλος ΥΠΕΝ 

4. Σταυρούλα Λάββα του 
Γεωργίου, αναπληρωματικό 

μέλος ΥΠΕΝ 

5. Θεόδωρος Πολίτης του 
Χρήστου αναπληρωματικό 

μέλος ΥΠΕΝ 

1. Γεώργιος Τσολάκης του Ρίζου, 
επιλαχών πρόεδρος  

2. Ειρήναρχος Βακράτσας του 
Λεωνίδα, επιλαχών εκπρόσωπος 

διαγωνιστικής αρχής 

3. Δαρεία Τσαγκαράκη του 
Χαρίδημου, επιλαχόν μέλος 

 ΥΠΕΝ 
4. Αικατερίνη Λώλου του 

Βασιλείου, επιλαχόν μέλος 
ΥΠΕΝ 

5. Βασίλειος Μπασκόζος του 

Βασιλείου, επιλαχόν μέλος 
ΥΠΕΝ 
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Η τακτική πρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή 

πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του αναπληρωτή προέδρου, από τον επιλαχόντα πρόεδρο.  

Η τακτική εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής (Δ.Α.), σε περίπτωση κωλύματος  

αναπληρώνεται από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Δ.Α. και σε περίπτωση κωλύματος της 

αναπληρώτριας εκπροσώπου Δ.Α. από τον επιλαχόντα εκπρόσωπο Δ.Α.  

 

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κριτικής Επιτροπής ορίζονται οι υπηρετούντες 

υπάλληλοι στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού ως εξής:  

 Φλώρα Ζούλη του Κυριάκου, τακτική γραμματέας  

 Χρυσούλα Παπαδοπούλου του Βασιλείου, αναπληρώτρια γραμματέας 

 Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος του Αθανασίου, επιλαχών γραμματέας 

Κάθε τακτικό μέλος ΥΠΕΝ, σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από το αντίστοιχο 

αναπληρωματικό μέλος ΥΠΕΝ. Τα επιλαχόντα μέλη ΥΠΕΝ αντικαταστούν οποιοδήποτε 

αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος κωλύεται.  

Οι αρμοδιότητες της Κριτικής Επιτροπής ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη (υπ’ αρ. 1 

σχετικό) και στην υα ΥΠΕΝ /ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 (B’ 2239). Η Κριτική Επιτροπή  

συνεδριάζει πάντα σε ολομέλεια παρουσία γραμματέα.  

Οι ιδιώτες μέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

τους σύμφωνα με την παρ. 6.5 της αναλυτικής προκήρυξης (υπ’ αρ. 1 σχετικό) Για το σκοπό αυτόν 

έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2022 της διοργανώτριας 

αρχής με Κ.Α.Ε. 00.6132.0001.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

8ην Μαρτίου 2022 

Ψυχικό, 14-3-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  

              

              ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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