
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-2-2019   2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

σήμερα την 20ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

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

αριθμ. πρωτ. 1881/15-2-2019 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  23ο Η.Δ. 

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας οκτώ (8) μηνών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 

2019. 

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

παρόντες ήταν δέκα επτά (17) και απόντες δέκα (10) ήτοι: οι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος 

Βύρων-Παύλος, Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Μπετροσιάν Άλεξ, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος, Παπαχρόνης Γεώργιος και Ζέππου-Χαρλαύτη 

Ελένη. 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 
Παπαγεωργίου Λεωνίδας 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Κανελλάκης Νικόλαος  

Χαροκόπος Παντελής 
Δελακουρίδης Ιωάννης 

Ζερβός Νικόλαος 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

 

 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 
Μπετροσιάν Άλεξ  

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 

Γαλάνης Δημήτριος 
Παπαχρόνης Γεώργιος 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθαν 

στις ανακοινώσεις. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 33/20-2-2019 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  2195/21-2-2019 

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

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΕ6ΦΩΗ8-ΗΘΧ



Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος 

Η.Δ. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζερβός Νικόλαος και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απεχώρησαν κατά 

την συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαροκόπος Παντελής απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 24ου θέματος Η.Δ. 

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

Πασσά-Χρήστου Ελένη και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου 

Ευφημία-Ελένη. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Α. Στο με αριθμ. πρωτ. οικ. 3955/21-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Προγραμματισμός 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών», αναφέρονται 

τα εξής:  

«Όπως γνωρίζετε, το έτος 2019 αποτελεί έτος αυτοδιοικητικών εκλογών και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργή η 

πρόβλεψη του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως 

προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το χρονικό 

διάστημα του ενός μηνός που προηγείται των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει 

να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, 

πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς αρμοδιότητάς μας παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων 

τους για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και 

την περιστολή των κρατικών δαπανών». 

Στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις οποίες απαιτείται η 

αποστολή αιτήματος από του φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την επιτροπή 

της ΠΥΣ 33/2006 είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,  περιλαμβάνεται και το προσωπικό 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους. 

   Οι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, έως 21/2/2019 και πάντα με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας (απόφαση δημοτικού 

συμβουλίου, βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λ.π.).  

 

1. Με το με αριθμ. πρωτ. 1100/31-1-2019 έγγραφο του Τμήματος  Πρασίνου & Περιβαλλοντικών Θεμάτων  

μας κάνει γνωστά τα παρακάτω: 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 προσλήφθηκε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (2 μηνών) οι οποίες 

έληξαν τον Δεκέμβριο του 2018. Το προσωπικό που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία πρασίνου (μόνιμο, 

αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου) είναι δέκα εννέα (19) άτομα, τα οποία απασχολούνται με τη συντήρηση 

και εγκατάσταση πρασίνου, συντήρηση αρδευτικών δικτύων με τις εξής ειδικότητες: ΔΕ Κηπουρών οκτώ (8) 

άτομα, ΥΕ Εργατών Κήπων ένα (1) άτομο, ΔΕ Υδραυλικών ένα (1) άτομο, ΥΕ Δασοφυλάκων ένα (1) άτομο, ΥΕ 
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Φυλάκων Παιδικών Χαρών ένα (1) άτομο, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας χώρων πρασίνου τέσσερα (4) άτομα, ΔΕ 

Εποπτών ένα (1) άτομο και δύο (2) Γεωπόνοι. 

     Οι ανάγκες σε προσωπικό, λόγω της φύσης των εργασιών πρασίνου και αντιπυρικής προστασίας, είναι 

αυξημένες κατά την περίοδο από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο. Επίσης λόγω της συνεχούς μείωσης 

προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, την ανάγκη λήψης αναρρωτικών ή κανονικών αδειών, υπάρχει ανάγκη 

άμεσης πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου με 

κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και 

για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών: 

 

 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του 

προσωπικού αυτού είναι, διότι στο Τμήμα Πρασίνου υπηρετεί μόνο ένας (1) Τεχνίτης Υδραυλικός και δεν 

επαρκεί για τον έλεγχο και τη συντήρηση των δικτύων άρδευσης όλου του Δήμου.  

 

 Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κήπου, δενδροστοιχιών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η 

πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι, διότι στο Τμήμα Πρασίνου υπηρετεί μόνο ένας (1) Εργάτης 

Κηπουρός και ενόψει της εαρινοθερινής περιόδου οι εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου 

(συνολικής έκτασης 250.000 τετρ. μέτρων περίπου),  προκειμένου να μην καταστραφεί η υπάρχουσα 

βλάστηση και οι εργασίες αντιπυρικής προστασίας, είναι επιβεβλημένες. 

 

2. Με το με αριθ. πρωτ. 11224/2018 έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την πρόσληψη 

προσωπικού συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου με κάλυψη της 

δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα και για 

χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών: 

 

 Ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων. Απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού, λόγω 

έλλειψης υπηρετούντος προσωπικού με αντίστοιχη ειδικότητα και με δεδομένο τις αυξημένες ανάγκες 

ηλεκτρολογικών εργασιών στα κτήρια του Δήμου, τα σχολεία και τον Δημοτικό φωτισμό των τριών 

προαστίων.   

Β. Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου έχουν προβλεφθεί ογδόντα (80) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση 

εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών. 

Γ. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, του σκέλους των εξόδων του Δήμου μας, έχουν εγγραφεί 

πιστώσεις στους παρακάτω Κ.Α. ως εξής:  

α) Κ.Α. 35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα)» έκτακτων υπαλλήλων, ποσό 21.000,00 € 

β) Κ.Α. 35.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» έκτακτου προσωπικού, ποσό 5.500,00 € 

γ) Κ.Α. 30.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου», ποσό 21.000,00 € 

β) Κ.Α. 30.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», ποσό 5.500,00 € 

για την κάλυψη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη ανωτέρω προσωπικού.  
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Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21-1-

2019, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες και δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως 

απαραίτητες ανάγκες , προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα για τον προγραμματισμό έτους 2019, στην οικεία 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της 

δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.  

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

    

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Το με αριθμ. οικ. 3955/21-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

4. Τη υπ' αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει, 

5. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011, 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 

4483/2017, 

7. Τις διατάξεις της παρ. 20α του Ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 

παρ. 1α του Ν. 4325/2015, 

8. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21, 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019, 

11. Τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2019, καθώς και τους σχετικούς πίνακες 

προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με 

σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων με 

σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αμείβεται με κάλυψη της δαπάνης από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) 

μηνών: 

 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του 

προσωπικού αυτού είναι, διότι στο Τμήμα Πρασίνου υπηρετεί μόνο ένας (1) Τεχνίτης Υδραυλικός  και δεν 

επαρκεί για τον έλεγχο και τη συντήρηση των δικτύων άρδευσης όλου του Δήμου.  

 

 Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κήπου, δενδροστοιχιών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η 

πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι, διότι στο Τμήμα Πρασίνου υπηρετεί μόνο ένας (1) Εργάτης 

Κηπουρός και ενόψει της εαρινοθερινής περιόδου οι εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου 

(συνολικής έκτασης 250.000 τετρ. μέτρων περίπου),  προκειμένου να μην καταστραφεί η υπάρχουσα 

βλάστηση και οι εργασίες αντιπυρικής προστασίας, είναι επιβεβλημένες. 
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 Ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων. Απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού, λόγω 

έλλειψης υπηρετούντος προσωπικού με αντίστοιχη ειδικότητα και με δεδομένο τις αυξημένες ανάγκες 

ηλεκτρολογικών εργασιών στα κτήρια του Δήμου, τα σχολεία και τον Δημοτικό φωτισμό των τριών 

προαστίων.   

 

Β. Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει αντίστοιχα τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019, του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

 

 Κ.Α. 35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα)» έκτακτων υπαλλήλων 

 Κ.Α. 35.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» έκτακτου προσωπικού 

 Κ.Α. 30.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου» 

 Κ.Α. 30.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» 

 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις 

λήξουν μετά την 31η-12-2019.  

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για 

την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  33/2019 

 

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 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδριάσεως του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

20ην- 2- 2019 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

Ψυχικό,  21-2-2019 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 

ΑΔΑ: ΨΕ6ΦΩΗ8-ΗΘΧ
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