
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 12-12-2018   17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

σήμερα την 12ην του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄, συνήλθε, 

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

αριθμ. πρωτ. 15487/7-12-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  1ο Η.Δ. 

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. 

 

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

ήταν δεκαπέντε (15) και απόντες δώδεκα (12) ήτοι: οι κ.κ. Καριώτης Αλέξανδρος, Μαζαράκης Γεράσιμος – 

Αλέξανδρος, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Αλεξ, Παπαγεωργίου Λεωνίδας, Χριστοδούλου Γαβριέλλα, 

Χαροκόπος Παντελής, Δελακουρίδης Ιωάννης, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος 

και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη. 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Κανελλάκης Νικόλαος  

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα 

Καβαλάρης Ιωάννης 
Γαλάνης Δημήτριος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα 
Μπετροσιάν Άλεξ 

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 
Ζερβός Νικόλαος 

Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

 
 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καριώτης Αλέξανδρος, Παπαγεωργίου Λεωνίδας και Χριστοδούλου Γαβριέλλα,  

προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 302/12-12-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  16092/17-12-2018 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  
τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΒΔΕΩΗ8-Τ6Κ



Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος,  Μπετροσιάν Αλεξ, Χαροκόπος 

Παντελής, Δελακουρίδης Ιωάννης, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος και Γκιζελή-

Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. 

Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη. 

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

Ελένη.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.3463/2006: 

«…Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν, δύο (2) 

τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα 

που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να 

αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά 

προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία». 

Η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφιση και εκτέλεση του 

προϋπολογισμού εκάστου έτους των δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του 

Ν.4172/2013, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου 266 και της 

παρ.1 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 63 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή κατήρτισε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου έτους 2019 το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη της τις προτάσεις της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.2 εδ. α΄ του Ν. 3852/2010 συνεδρίασε στις 5/12/2018 η Επιτροπή 

Διαβούλευσης η οποία γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ του προτεινόμενου τεχνικού προγράμματος. 

Τέλος, για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις και οι απόψεις που 

διατύπωσαν οι Δημοτικές Κοινότητες. 

Με την παρούσα εισηγούμαστε την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 που συντάχθηκε 

βάσει των συνεχιζόμενων δαπανών του έτους 2019, των πάγιων και έκτακτων αναγκών όπως έχουν διαμορφωθεί 

για το έτος 2020 και των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών.   
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Πίνακας 1. Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 
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Διευκρινίζεται ότι η συνολική δαπάνη της εγγραφής Α.1 με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων 

που έχουν συντελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 2011» ανέρχεται στο ποσό των 92.832,60€, το οποίο θα βαρύνει τα 

επόμενα τέσσερα (4) έτη (2019, 2020, 2021 και 2022), διότι πρόκειται για συμφωνία πλαίσιο. Με την ίδια μέθοδο 

της συμφωνίας πλαίσιο θα εκτελεστεί και η εγγραφή Β.8 με τίτλο «Τοπογραφικές, κτηματογραφικές αποτυπώσεις 

Δήμου». Η μέγιστη αξία των εγγραφών Α.1 και Β.8 για το έτος 2019 δε θα πρέπει να ξεπεράσει το ποσοστό του 

20% των εγκεκριμένων πιστώσεων για συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 39 του 

ν.4412/2016.  

 

Πέραν των προτεινόμενων εγγραφών στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019, αναφέρεται ότι έχει 

εκπονηθεί μία σειρά μελετών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και από εξωτερικούς συνεργάτες, που 

αφορούν πράξεις οι οποίες δεν απεικονίζονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα είτε για διαδικαστικούς λόγους (δεν έχει 

ολοκληρωθεί η ένταξη) είτε για ουσιαστικούς λόγους (δεν υπάρχουν ακόμα σχετικές προσκλήσεις 

χρηματοδότησης).  

Ωστόσο, λόγω του ότι αποτελούν πράξεις που συνθέτουν τον τεχνικό προγραμματισμό του Δήμου, 

αναφέρονται στον Πίνακα 2.  
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Πίνακας 2. Πράξεις προς ένταξη το Τεχνικό Πρόγραμμα ή/και στον Προϋπολογισμό 
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Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι έχουν ήδη υποβληθεί για χρηματοδότηση πράξεις συνολικού 

προϋπολογισμού 2.941.571,52€ με προτεινόμενη συμμετοχή με ιδίους πόρους μικρότερη του 10%. Από αυτές 

τις πράξεις έχει ήδη εγκριθεί συνολικό ποσό ύψους 853.200,00€ με ποσοστό συμμετοχής του Δήμου από ιδίους 

πόρους 2%. Για το υπόλοιπο ποσό των 2.088.371,52€ με ποσοστό συμμετοχής του Δήμου από ιδίους πόρους 

12%,  αναμένονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης.  

 

Εκτός από τις πράξεις που έχουν ήδη υποβληθεί, στον ανωτέρω πίνακα αναφέρονται και οι πράξεις 

προς υποβολή για χρηματοδότηση, ύψους 5.211.600,00€, με σχεδόν μηδαμινή συμμετοχή του Δήμου από 

ιδίους πόρους, ήτοι 1%.  

 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω μελέτες που αφορούν πράξεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, 

έχουν συνταχθεί από το προσωπικό του Δήμου, πλην της μελέτης για την ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων, που 

συντάχθηκε από εξωτερικούς συνεργάτες λόγω έλλειψης σχετικής ειδικότητας.  

 

Επιπλέον, στο αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπάρχουν ώριμες μελέτες, οι οποίες 

δύνανται να υποβληθούν προς χρηματοδότηση, μόλις ανακοινωθούν σχετικές προσκλήσεις. Οι μελέτες αυτές 

δίνονται πληροφοριακά στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Ώριμες μελέτες  

 

 

Τα συμπεράσματα από τους ανωτέρω πίνακες είναι τα εξής: 

 Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα που αφορά κυρίως πάγιες ετήσιες ανάγκες του Δήμου ανέρχεται για το 

έτος 2019 στο ποσό των 1.702.213,33€, το 92% του οποίου θα βαρύνει ιδίους πόρους. To υπόλοιπο ποσό 

που προβλέπεται να δαπανηθεί στα επόμενα έτη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι πράξεις είναι 

3.513.400,00€. Τα ποσά αυτά έχουν υπολογισθεί προ έκπτωσης.  

 Έχουν υποβληθεί ήδη για χρηματοδότηση προτάσεις που αφορούν κυρίως αναπλάσεις και αναβαθμίσεις των 

υποδομών, ύψους 2.941.571,52€ και έχει εγκριθεί συνολικό ποσό 853.200,00€.  

 Υπάρχει προγραμματισμός για υποβολή σε προσκλήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, επιπλέον προτάσεων 

ύψους 5.211.600,00€.  

 Οι ώριμες μελέτες που απομένουν προς μελλοντική υποβολή, εφόσον υπάρξουν σχετικές προσκλήσεις 

ανέρχονται στο ποσό των 6.311.500,00€. 

 Το σύνολο του ανωτέρω προγραμματισμού (Πίνακες 1, 2 και 3) ανέρχεται στο ποσό των 19.685.304,65€.  

 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

    

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 63 εδ. γ΄, 65, 67, & 76 παρ.2 εδ. α΄ του Ν. 3852/2010, 

ΑΔΑ: 6ΒΔΕΩΗ8-Τ6Κ



3. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006, 

4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και 

συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου 266 και της παρ.1 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 

(Α΄ 87) αντίστοιχα, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 1. Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 
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Διευκρινίζεται ότι η συνολική δαπάνη της εγγραφής Α.1 με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων 

που έχουν συντελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 2011» ανέρχεται στο ποσό των 92.832,60€, το οποίο θα βαρύνει τα 

επόμενα τέσσερα (4) έτη (2019, 2020, 2021 και 2022), διότι πρόκειται για συμφωνία πλαίσιο. Με την ίδια μέθοδο 

της συμφωνίας πλαίσιο θα εκτελεστεί και η εγγραφή Β.8 με τίτλο «Τοπογραφικές, κτηματογραφικές αποτυπώσεις 

Δήμου». Η μέγιστη αξία των εγγραφών Α.1 και Β.8 για το έτος 2019 δε θα πρέπει να ξεπεράσει το ποσοστό του 

20% των εγκεκριμένων πιστώσεων για συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 39 του 

ν.4412/2016.  

 

Πέραν των προτεινόμενων εγγραφών στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019, αναφέρεται ότι έχει 

εκπονηθεί μία σειρά μελετών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και από εξωτερικούς συνεργάτες, που 

αφορούν πράξεις οι οποίες δεν απεικονίζονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα είτε για διαδικαστικούς λόγους (δεν έχει 

ολοκληρωθεί η ένταξη) είτε για ουσιαστικούς λόγους (δεν υπάρχουν ακόμα σχετικές προσκλήσεις 

χρηματοδότησης).  

Ωστόσο, λόγω του ότι αποτελούν πράξεις που συνθέτουν τον τεχνικό προγραμματισμό του Δήμου, 

αναφέρονται στον Πίνακα 2.  
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Πίνακας 2. Πράξεις προς ένταξη το Τεχνικό Πρόγραμμα ή/και στον Προϋπολογισμό 
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Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι έχουν ήδη υποβληθεί για χρηματοδότηση πράξεις συνολικού 

προϋπολογισμού 2.941.571,52€ με προτεινόμενη συμμετοχή με ιδίους πόρους μικρότερη του 10%. Από αυτές 

τις πράξεις έχει ήδη εγκριθεί συνολικό ποσό ύψους 853.200,00€ με ποσοστό συμμετοχής του Δήμου από ιδίους 

πόρους 2%. Για το υπόλοιπο ποσό των 2.088.371,52€ με ποσοστό συμμετοχής του Δήμου από ιδίους πόρους 

12%,  αναμένονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης.  

Εκτός από τις πράξεις που έχουν ήδη υποβληθεί, στον ανωτέρω πίνακα αναφέρονται και οι πράξεις 

προς υποβολή για χρηματοδότηση, ύψους 5.211.600,00€, με σχεδόν μηδαμινή συμμετοχή του Δήμου από 

ιδίους πόρους, ήτοι 1%.  

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω μελέτες που αφορούν πράξεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, 

έχουν συνταχθεί από το προσωπικό του Δήμου, πλην της μελέτης για την ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων, που 

συντάχθηκε από εξωτερικούς συνεργάτες λόγω έλλειψης σχετικής ειδικότητας.  

Επιπλέον, στο αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπάρχουν ώριμες μελέτες, οι οποίες 

δύνανται να υποβληθούν προς χρηματοδότηση, μόλις ανακοινωθούν σχετικές προσκλήσεις. Οι μελέτες αυτές 

δίνονται πληροφοριακά στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3. Ώριμες μελέτες  

 

 

Τα συμπεράσματα από τους ανωτέρω πίνακες είναι τα εξής: 
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 Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα που αφορά κυρίως πάγιες ετήσιες ανάγκες του Δήμου ανέρχεται για το 

έτος 2019 στο ποσό των 1.702.213,33€, το 92% του οποίου θα βαρύνει ιδίους πόρους. To υπόλοιπο ποσό 

που προβλέπεται να δαπανηθεί στα επόμενα έτη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι πράξεις είναι 

3.513.400,00€. Τα ποσά αυτά έχουν υπολογισθεί προ έκπτωσης.  

 Έχουν υποβληθεί ήδη για χρηματοδότηση προτάσεις που αφορούν κυρίως αναπλάσεις και αναβαθμίσεις των 

υποδομών, ύψους 2.941.571,52€ και έχει εγκριθεί συνολικό ποσό 853.200,00€.  

 Υπάρχει προγραμματισμός για υποβολή σε προσκλήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, επιπλέον προτάσεων 

ύψους 5.211.600,00€.  

 Οι ώριμες μελέτες που απομένουν προς μελλοντική υποβολή, εφόσον υπάρξουν σχετικές προσκλήσεις 

ανέρχονται στο ποσό των 6.311.500,00€. 

 Το σύνολο του ανωτέρω προγραμματισμού (Πίνακες 1, 2 και 3) ανέρχεται στο ποσό των 19.685.304,65€.  

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαναός Δημήτριος, Κανελλάκης Νικόλαος, Χριστοδούλου Γαβριέλλα και 

Δελακουρίδης Ιωάννης απέχουν. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης 

Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος,  Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

και Παπαχρόνης Γεώργιος καταψηφίζουν. 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού Ευφημία-Ελένη Παλτζόγλου, εψήφισε υπέρ της έγκρισης του 

Τεχνικού Προγράμματος. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  302/2018 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 17ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

12ην- 12- 2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,  17-12-2018 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 

ΑΔΑ: 6ΒΔΕΩΗ8-Τ6Κ
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