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Την Πέμπτη 3/3/2022 και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 353/25-2-2-2022 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 

169/τ.Α’/18-09-2021), την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/12-02-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 607/τ.Β’/12-02-2022) και 

την υπ’ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, 

ήταν παρόντα έντεκα (11) τακτικά, όπως φαίνεται   παρακάτω: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Νίκος Κουκής 

2. Μιχάλης Χατζής 2. Ματίνα Ζούλια 

3. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 3. Στέλλα Ιωαννίδου 

4. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 4. Γιώργος Γουνελάς 

5. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

6. Μαρία Πατσαρίση   

7. Ισμήνη Παραδέλλη   

8. Ειρήνη Κουμουτσέα   

9. Λεωνίδας Τζίμας   

10. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου   

11. Βαρβάρα Κοσμάτου   
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση 

Προέδρου περί ορισμού τής.  

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση στόχων – δράσεων του ΔΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού  
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ, κος Μιχάλης Υφαντής εισηγείται το θέμα, έχοντας 

υπόψη τα κάτωθι: 

Με την υπ’ αριθ. 33/31.03.2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΒΞ1ΩΞ1-ΟΑΩ) 

εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου, στο οποίο αποτυπώνεται η υφιστάμενη 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η 



κατάσταση και διατυπώνεται το όραμα και η στρατηγική του Δήμου για τη διοίκηση 

των τοπικών υποθέσεων.  

Για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 5 έως 9 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 

του Π.Δ.89/2011, ορίζονται τα εξής:  

“…5. Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους 

το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική 

πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με 

γραπτή εισήγηση τους, κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού 

σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για 

την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας.  

6. Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) 

εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους 

και τις δράσεις που το αφορούν.  

7. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων 

προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των 

δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του 

δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει 

το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική 

επιτροπή…” 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι στόχοι – δράσεις του ΔΟΠΑΠ, στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου και προτείνεται, όπως το Δ.Σ. εγκρίνει 

αυτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2ος ΑΞΟΝΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Κ.Μ. ΜΕΤΡΟ Κ.Σ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2.1 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΓΕΙΑ -

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

2.1.1 

Βελτίωση 
υφιστάμενων και 
δημιουργία νέων 

δομών κοινωνικής 
αλληλεγγύης 

2.1.1.8 

Δράσεις ανακούφισης 
οικογενειακού προϋπολογισμού 
/ εναρμόνισης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής 

Περιλαμβάνει δράσεις και προγράμματα 
όπως: "Βοήθεια στο Σπίτι", Αγορά 

Παραγωγών χωρίς Μεσάζοντες, Θερινή 
Κατασκήνωση κ.α. 

Μείωση δημοτικών τελών/φόρων σε 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και επέκταση 
αυτών βάσει νομικού πλαισίου. Μείωση ή 
απαλλαγή από α) τα τροφεία των Παιδικών 

& Βρεφονηπιακών Σταθμών β) καταβολή 
συμμετοχής σε αθλητικά πολιτιστικά και 

κοινωνικά προγράμματα ανέργους, 
εθελοντές αιμοδότες & δασοπροστασίας 

και Α.μ.Ε.Α. και γ) δωρεάν διανομή 
προσκλήσεων σε κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες. Χορήγηση υποτροφιών . 

Δ.Ο.Π.Α.Π. 

2.1 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΓΕΙΑ -

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

2.1.3 

Βελτίωση 
λειτουργίας 

υφιστάμενων & 
δημιουργία νέων 

υποδομών 
προσχολικής 

αγωγής 

2.1.3.7 

Υλοποίηση αθλητικών, 
επιμορφωτικών και 

ψυχαγωγικών προγραμμάτων 
προσχολικής ηλικίας 

Συνεργασία των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου για τον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση εντός των παιδικών σταθμών 
δράσεων άθλησης των φιλοξενούμενων 

παιδιών σε εβδομαδιαία βάση. 
Προγραμματισμός και υλοποίηση 

επιμορφωτικών εκδρομών. 

Δ.Ο.Π.Α.Π. 

2.2 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.2.1 

Περαιτέρω 
ανάπτυξη 

υφιστάμενων 
πολιτιστικών 

δρώμενων και 
δημιουργία νέων 

2.2.1.3 
Διοργάνωση διαλέξεων, 

ενημερωτικών εκδηλώσεων και 
επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Προγραμματισμός και διοργάνωση 
επιστημονικών ημερίδων, ενημερωτικών 

εκδηλώσεων, διαλέξεων, ελεύθερων 
συζητήσεων και επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για ενήλικες και παιδιά 

Δ.Ο.Π.Α.Π. 



2.2 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.2.3 

Βελτίωση 
υφιστάμενων και 
δημιουργία νέων 

πολιτιστικών 
υποδομών 

2.2.3.5 

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός 
λειτουργίας της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης και του Παιδικού 
Τμήματος 

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας και των δυο 
τμημάτων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 

ενηλίκων και παιδικού τμήματος. 
Ψηφιοποίηση καταλόγων. Εμπλουτισμός 

με αγορά νέων βιβλίων ή προσφορές 
δημοτών. Διοργάνωση εκδηλώσεων για 
παιδιά εντός και εκτός του χώρου της 
βιβλιοθήκης (παρουσιάσεις βιβλίων, 
θέατρο, κουκλοθέατρο, καραγκιόζης, 

μουσικές αφηγήσεις, αφηγήσεις 
παραμυθιών, εργαστήρια μουσικής, 

κούκλας, οικολογίας κ.λπ.) Διοργάνωση 
bazzar βιβλίου 

Δ.Ο.Π.Α.Π. 

2.2 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.2.4 

Περαιτέρω 
ανάπτυξη 

υφιστάμενων 
αθλητικών 

δρώμενων και 
δημιουργία νέων 

2.2.4.1 
Ενίσχυση υφιστάμενων και 

δημιουργία νέων αθλητικών 
δρώμενων 

Προετοιμασία και διοργάνωση Δρόμου 
Βουνού Υμηττού,  Αγώνα Δρόμου Πόλης, 

Ποδηλατικού αγώνα Υμηττού, Ποδηλατικού 
γύρου πόλης, Αθλητικής Άνοιξης, 3Χ3 

μπάσκετ. Γνωριμία με Ολυμπιακά 
αθλήματα (ξιφασκία, τοξοβολία, στίβος 

κ.λ.π.) 

Δ.Ο.Π.Α.Π. 

2.2 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.2.5 

Συντήρηση και 
αξιοποίηση 

υφιστάμενων 
αθλητικών 

εγκαταστάσεων και 
δημιουργία νέων 

2.2.5.1 
Συντήρηση, επισκευή και 

εκσυγχρονισμός αθλητικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

Εργασίες συντήρησης, επισκευής και 
αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων 

και εξοπλισμού. Προμήθεια ιατρικού 
εξοπλισμού για όλους τους αγωνιστικούς 
χώρους (ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός 

κ.α.). Προμήθεια νέων οργάνων στα 
γυμναστήρια. 

Δ.Ο.Π.Α.Π. 

2.2 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.2.5 

Συντήρηση και 
αξιοποίηση 

υφιστάμενων 
αθλητικών 

εγκαταστάσεων και 
δημιουργία νέων 

2.2.5.2 
Υλοποίηση έργων 

αποκατάστασης στο Εθνικό 
Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου 

Σύνταξη μελετών και υλοποίηση έργων 
αποκατάστασης στο ΕΑΚ 

συμπεριλαμβανομένων εργασιών στατικής 
ενίσχυσης. 

Διεύθυνση 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών - 
Δ.Ο.Π.Α.Π. 

2.2 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.2.5 

Συντήρηση και 
αξιοποίηση 

υφιστάμενων 
αθλητικών 

εγκαταστάσεων και 
δημιουργία νέων 

2.2.5.3 

Ηλεκτρονική οργάνωση και 
διαχείριση λειτουργίας 

αθλητικών εγκαταστάσεων 
Δήμου 

Ηλεκτρονική οργάνωση και διαχείριση 
κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης. 
Προγραμματισμός μαθημάτων, αγώνων, 

δράσεων μαζικού αθλητισμού. Ενημέρωση 
αθλούμενων. 

Δ.Ο.Π.Α.Π. 



2.2 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.2.5 

Συντήρηση και 
αξιοποίηση 

υφιστάμενων 
αθλητικών 

εγκαταστάσεων και 
δημιουργία νέων 

2.2.5.4 
Μελέτη/κατασκευή νέων 

αθλητικών εγκαταστάσεων και 
διάδοση νέων αθλημάτων 

Μελέτη και κατασκευή γηπέδων padel. 
Μελέτη και εγκατάσταση επιπρόσθετων 

υπαίθριων γυμναστηρίων και τοποθέτηση 
εξοπλισμού ping-pong σε κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου. 

Διεύθυνση 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών - 
Δ.Ο.Π.Α.Π. 

2.2 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.2.5 

Συντήρηση και 
αξιοποίηση 

υφιστάμενων 
αθλητικών 

εγκαταστάσεων και 
δημιουργία νέων 

2.2.5.7 
Αναβάθμιση/ανακατασκευή 

Αθλητικού Κέντρου Χολαργού 
"Αντώνιος Πολύδωρας" 

Εργασίες αναβάθμισης/ανακατασκευής 
του αθλητικού κέντρου. Τοποθέτηση 

ταρτάν στίβου, εγκατάσταση νέου δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού τύπου led, εργασίες 

απορροής ομβρίων υδάτων & τοποθέτηση 
υπαίθριου γυμναστηρίου. Εγκατάσταση 

λυόμενου στεγάστρου στα γήπεδα 
καλαθοσφαίρισης. Τοποθέτηση νέων 
ταμπλό. Τοποθέτηση νέου ελαστικού 

τάπητα. 

Διεύθυνση 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών - 
Δ.Ο.Π.Α.Π. 

2.2 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.2.5 

Συντήρηση και 
αξιοποίηση 

υφιστάμενων 
αθλητικών 

εγκαταστάσεων και 
δημιουργία νέων 

2.2.5.8 
Αναβάθμιση/ ανακατασκευή 
Αθλητικού Κέντρου Παπάγου 

"Βασίλειος Ξύδης" 

Εργασίες για την 
αναβάθμιση/ανακατασκευή του Αθλητικού 

κέντρου με ανακατασκευή των γηπέδων 
καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, του 

γηπέδου στίβου κ.λπ. 

Διεύθυνση 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών - 
Δ.Ο.Π.Α.Π. 

2.2 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.2.6 

Παροχή υψηλού 
επιπέδου 

υπηρεσιών & 
προγραμμάτων 

άθλησης 

2.2.6.1 
Ενίσχυση και εμπλουτισμός των 

προγραμμάτων άθλησης 

Προγραμματισμός και διοργάνωση 
αθλητικών προγραμμάτων για παιδιά και 

ενήλικες. Προετοιμασία Τ.Ε.Φ.Α.Α.  και 
στρατιωτικών σχολών. 

Δ.Ο.Π.Α.Π. 

2.3 ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΦΟΡΕΙΣ 2.3.3 

Συνεργασία με 
αθλητικούς 

συλλόγους του 
Δήμου για την 

κατάρτιση Σχεδίου 
Τοπικού 

Αθλητισμού ως 
παράγοντα 
κοινωνικής 

συνοχής 

2.3.3.1 

Κατάρτιση Ετήσιου Σχεδίου 
Τοπικού Αθλητισμού σε 

συνεργασία με τους αθλητικούς 
συλλόγους του Δήμου 

Πρόσκληση στους Αθλητικούς Συλλόγους 
του Δήμου για από κοινού κατάρτιση 
Ετήσιου Τοπικού Αθλητικού Σχεδίου. 

Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου με αναλυτικό 
προγραμματισμό και περιγραφή των 

δράσεων/εκδηλώσεων στον τομέα του 
Αθλητισμού. Αποτύπωση πληροφοριών για 

τη σκοπιμότητα, τον τόπο, τον χρόνο, τη 
διαδικασία πραγματοποίησης των 

εκδηλώσεων, τους πιθανούς 
συμμετέχοντες. 

Δ.Ο.Π.Α.Π. 



2.5 
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 
2.5.3 

Ενίσχυση 
προγραμμάτων και 

δράσεων για 
μαθητές 

2.5.3.2 
Ενίσχυση των προγραμμάτων 

δημιουργικής απασχόλησης και 
καλοκαιρινού camp 

Προγραμματισμός και διοργάνωση 
προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης 

και Καλοκαιρινού Camp (θάλασσα, 
μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις κ.λ.π.) 

Τμήμα Παιδείας -  
Νεολαίας - 

Αθλητισμού & 
Πολιτισμού - 

Δ.Ο.Π.Α.Π. 

3ος ΑΞΟΝΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

3.3 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ 

3.3.1 
Ενίσχυση 

διαδημοτικών 
συνεργασιών 

3.3.1.1 
Συνεργασία με Δήμους για κοινές 

δράσεις 

Αποτύπωση δράσεων που απαιτούν 
διαδημοτική συνεργασία (φυσικό 

περιβάλλον, πολιτιστικές-αθλητικές 
εκδηλώσεις κλπ). Καθορισμός ομάδων 

εργασίας. 

Όλες οι 
Διευθύνσεις και  
τα Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου 

4ος ΑΞΟΝΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

4.2 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4.2.2 
Υποστήριξη 

Νομικών 
Προσώπων 

4.2.2.1 

Συστηματική και οργανωμένη 
υποστήριξη των Νομικών 

Προσώπων από τις υπηρεσίες 
του Δήμου σε διοικητικά, 

γραμματειακά και οικονομικά 
θέματα 

Υποστήριξη των ΝΠ από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών για θέματα συντηρήσεων, 
επισκευών κ.λπ. από την Οικονομική 

Υπηρεσία για θέματα διπλογραφικού, 
προμηθειών κ.λπ. από την Δ/νση 

Διοικητικών Υπηρεσιών  για θέματα 
προσλήψεων, υπηρεσιακών μεταβολών και 

από τη Νομική Υπηρεσία. 

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. - 
Δ.Ο.Π.Α.Π. 

4.3 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
4.3.1 

Ενίσχυση της 
διαφάνειας 

4.3.1.1 

Δημοσιοποίηση μέσω στης 
ιστοσελίδας του Δήμου όλων των 

αποφάσεων (Δημοτικού 
Συμβουλίου, Δημάρχου, 
Συμβουλίων Δημοτικών 

Κοινοτήτων, Συμβουλίων 
Νομικών Προσώπων και 

Επιτροπών) 

Δημοσιοποίηση αποφάσεων α) Δημοτικού 
Συμβουλίου, β) Δημάρχου γ) Συμβουλίων 

Δημοτικών Κοινοτήτων δ) Διοικητικών 
Συμβουλίων Νομικών Προσώπων ε) 

επιτροπών 

Τμήμα 
Διοικητικής 
Υποστήριξης 
Υπηρεσιών -

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. - 
Δ.Ο.Π.Α.Π. 

 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει τους στόχους – δράσεις του ΔΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση. 
  
«Λευκό» ψήφισε ο κος Λεωνίδας Τζίμας 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  17/2022 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Χατζής 

 Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

Μιχάλης Υφαντής Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Μαρία Πατσαρίση 

 Ισμήνη Παραδέλλη 

 Ειρήνη Κουμουτσέα 

 Λεωνίδας Τζίμας 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 
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