
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΧΑΡΝΕΣ  25 – 9 - 2019
   ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 41612
   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                           
   ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

    ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 126/2019

                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 25ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα  Δήμου Αχαρνών και ορισμός 
Προέδρου.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση σήμερα 23 του 
μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του  Δημαρχείου  (2ος όροφος)  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτ.:40450/19-9-2019  έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 74 του 
Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄ 133 / 19-7-2018). 

Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  45 μελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 31 και ονομαστικά οι: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Χαλκίδης Παναγιώτης 1.Αθανασιάδης Γεώργιος 
2.Αβραμίδης Ιωάννης 2.Γρηγοριάδης Παναγιώτης 
3.Φωτιάδης Γεώργιος-Αλέξανδρος 3.Καμπόλης Οδυσσέας 
4.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 4.Οικονόμου Ευθύμιος 
5.Αραμπαντζής Ευάγγελος 5.Σαχσανίδη Ελένη 
6.Αφουξενίδης Θεόφιλος 

Oι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.7.Βάθης Σπυρίδων 
8.Βαρελάς Πέτρος 
9.Βρεττός Επαμεινώνδας 
10.Βρεττός Μιχάλης 
11.Δαμάσκος Δημήτριος 
12.Δαμάσκος Νικόλαος 
13.Φυτάς Στέφανος 
14.Δασκαλάκης Γεώργιος 
15.Τσιμπογιάννης Δημήτριος 
16.Ελευθεριάδης Στυλιανός 
17.Ευθυμιάδου Τουμανίδου 
Γεωργία 
18.Σιδηρόπουλος Γεώργιος 
19.Κασσαβός Ιωάννης 
20.Κατσανδρή Χρηστίνα 
21.Κόνταρης Χρύσανθος 
22.Κοσμίδου Λουίζα 
23.Κωφός Δημήτριος 
24.Τοπαλίδης Ευστάθιος 
25.Μουκάνης Μαρίνος 
26.Ξαγοράρης Νικόλαος 
27.Συρινίδης Θεόδωρος 
28.Παπακώτσης Κωνσταντίνος 
29.Παυλίδου Όλγα 
30.Πέκος Χαράλαμπος 
31.Πετάκος Γεώργιος 
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ΑΔΑ: 6ΡΣΤΩΨ8-50Β



 
    Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι  κ.κ.  Δουρίδα  Χρυσούλα,  Δαμάσκος  Χαράλαμπος,  Παγώνας  Αθανάσιος,  Αβραμίδη 
Ελένη, Λαζάρου Βασίλειος, Αγγελοπούλου Παναγιώτα και Τσορπατσίδης Μιχάλης.    

1. Τραβασάρος Αναστάσιος (προσήλθε μετά την αριθμ. 127/2019 απόφαση). 
2. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος (προσήλθε μετά την αριθμ. 128/2019 απόφαση).

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ: 

1. Κασσαβός Ιωάννης (αποχώρησε μετά την αριθμ. 126/2019 απόφαση). 
2. Αβραμίδη Ελένη (αποχώρησε μετά την αριθμ. 129/2019 απόφαση).
3. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης (αποχώρησε μετά την αριθμ. 130/2019 απόφαση).
4. Αφουξενίδης Θεόφιλος (αποχώρησε μετά την αριθμ. 132/2019 απόφαση).
5. Δαμάσκος Χαράλαμπος (αποχώρησε μετά την αριθμ. 133/2019 απόφαση).
6. Δαμάσκος Δημήτριος (αποχώρησε μετά την αριθμ. 133/2019 απόφαση).
7. Ευθυμιάδου – Τουμανίδου Γεωργία (αποχώρησε μετά την αριθμ. 133/2019 απόφαση).
8. Πέκος Χαράλαμπος (αποχώρησε μετά την αριθμ. 133/2019 απόφαση).
9. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος (αποχώρησε μετά την αριθμ. 133/2019 απόφαση).
10. Αγγελοπούλου Παναγιώτα(αποχώρησε μετά την αριθμ. 133/2019 απόφαση).
11. Τραβασάρος Αναστάσιος(αποχώρησε μετά την αριθμ. 133/2019 απόφαση).
12. Κόνταρης Χρύσανθος (αποχώρησε μετά την αριθμ. 134/2019 απόφαση).

 Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Βρεττός Σπυρίδων και ο δημοτικός
υπάλληλος κ. Σπανάκης Αντώνιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

     Mετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούμενη το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

     Τα  δημοτικά  ή  κοινοτικά  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  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.  (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/06) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 
39155/10.10.2014).

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. (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/06) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 
39155/10.10.2014).
Στην  περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι  από δέκα,  στη  θέση  του εκπροσώπου των 
εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει 
να εκλεγεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος.  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 
39155/10.10.2014) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019).

    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. (παρ.1 άρθρο     6 Ν.4623/19  ).

     Μέλη ex officio,  καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να 
αποτελούν  μέρος  της  υπόδειξης του  δημάρχου  ή  του  περιφερειάρχη. (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.102/63900/13.09.2019).
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      Για  την  πλήρωση  της  ποσοστιαίας  αναλογίας  των  τριών  πέμπτων δύναται  να 
υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν 
θέτει περιορισμούς. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019).
 
      Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε οπουδήποτε η 
νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων, πλην της περίπτωσης 
που  ρητώς  ορίζεται  στην   παρ.  1  του  άρθρου  13  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας   (εφόσον  το 
αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, 
η  συγκρότηση  του  οικείου  συμβουλίου  τεκμαίρεται  νόμιμη  χωρίς  αυτά).  (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.102/63900/13.09.2019).

      Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας  αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει 
ακέραιος  αριθμός,  το  αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη  μονάδα, 
πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι 
«σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο 
δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία 
αναλογία των 3/5 είναι  1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει 
άθροισμα δύο (2). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019).

      Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών 
διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός 
των  διοριζομένων  ή  υποδεικνυομένων  προσώπων κάθε  φύλου ανέρχεται  σε ποσοστό  ίσο 
τουλάχιστον  με  το  1/3  των  διοριζομένων  ή  υποδεικνυομένων  σύμφωνα  με  τις  κείμενες 
διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1).

      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. (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/06) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014). 
 
       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 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. (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/06) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014).

      Ύστερα από τα ανωτέρω σας επισυνάπτουμε κατάσταση με προτεινόμενους υποψήφιους και 
παρακαλούμε όπως ορίσετε μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών».

       Έπειτα τον λόγο λαμβάνει ο κ. Δήμαρχος ο οποίος προτείνει για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» τα κάτωθι:
1. Πρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Τοπαλίδη, 
2. τον κ. Παπαδόπουλο Πολύκαρπο (δημότη) ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Περρή 

Ιωάννη (δημότη) 
3. τον κ. Τσαλούχο Μάσσιμο (δημότη) ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του την κ. Φραγκάκη 

Άννα (δημότισσα) 
4. τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Κατσανδρή Χρηστίνα ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της τη 

Δημοτική Σύμβουλο  κ. Δουρίδα Χρυσούλα 
5. τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Κοσμίδου Λουΐζα ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό της μέλος 

την Δημοτική Σύμβουλο κ. Παυλίδου Όλγα
6. τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Σαχσανίδη Ελένη ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό της μέλος το 

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λαζάρου Βασίλειο
7. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ξαγοράρη Νικόλαο ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον 

κ. Αραμπαντζή Ευάγγελο
8. τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  κ.  Πετάκο  Γεώργιο  ως  τακτικό  μέλος  με  αναπληρωτή  του,  τον 

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο και
9. τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  κ.  Δαμάσκο  Νικόλαο  ως  τακτικό  μέλος  με  αναπληρωτή  του  τον 

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσορπατσίδη Μιχάλη.               
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     Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.
     Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων να 
υποδείξουν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.  

     Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δ.Ε.Κ.Α. – Δημιουργούμε Ένα Καλύτερο Αύριο» κ. 
Δαμάσκος Χαράλαμπος προτείνει:
1. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δασκαλάκη Γεώργιο ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τη 
Δημοτική Σύμβουλο κ. Ευθυμιάδου -Τουμανίδου Γεωργία 
2. την κ. Μπομπόνη Διονυσία (δημότισσα) ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά την κ. Τσιαπάρα Σοφία 
(δημότισσα) και
3.  την κ.  Γιαννάκου Παναγιώτα (δημότισσα)  ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά  την κ.  Τσέτσιλα 
Ελένη (δημότισσα).

    Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αχαρνές Ξανά»  κ. Βαρελάς Πέτρος προτείνει:
1.  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  κ.  Φυτά  Στέφανο  ως  τακτικό  μέλος  με  αναπληρωτή  τον  Δημοτικό 
Σύμβουλο Βρεττό Επαμεινώνδα.  

    Ο επικεφαλής  του συνδυασμού «Αχαρναί  Ενεργοί  Πολίτες»   κ.  Κασσαβός  Ιωάννης 
προτείνει:
1. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Συρινίδη Θεόδωρο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δημοτικό 
Σύμβουλο κ. Αθανασιάδη Γεώργιο. 
 
    Ο επικεφαλής  του συνδυασμού «Αχαρνές  Αλλαγή Τώρα» κ.  Αφουξενίδης  Θεόφιλος 
προτείνει:
1.  τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.  Αβραμίδη Ιωάννη ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος το 
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φωτιάδη Γεώργιο Αλέξανδρο και
2.  την κ. Δρόσου Σοφία (δημότισσα) ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Κοσμίδη Γεώργιο 
(δημότη).

    Αμέσως μετά τον λόγο πήρε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτα η οποία πρότεινε:
1. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τοπαλλιανίδη Βασίλειο ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον 

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τραβασάρο Αναστάσιο και 
2. τον κ. Καπλάνη Ιάσονα (δημότη) ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την κ. Ρέννεση Γεωργία 

(δημότισσα).       
 
    Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με ψηφοφορία στην οποία 
δεν συμμετείχαν τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης του κ.Δημάρχου.
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν. 3852/2010 και τις τροποποιήσεις του, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 
και τις τροποποιήσεις του, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-
08-2019), την εγκύκλιο 102/63900/13-09-19 του ΥΠ.ΕΣ., το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του Νομικού 
Προσώπου  είναι  περισσότεροι  από  δέκα  (10),  την  εισήγηση  και  πρόταση  του  κ.  Δημάρχου,  τις 
προτάσεις που κατατέθηκαν στο Σώμα και την ψηφοφορία 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία)

Ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» αποτελούμενο από τους κατωτέρω:

• τον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ (δημότη) τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον 
κ. ΠΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΗ (δημότη).
• τον  κ.ΤΣΑΛΟΥΧΟ  ΜΑΣΣΙΜΟ  (δημότη)  τακτικό  μέλος  με  αναπληρώτρια  την 
κ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΝΝΑ (δημότισσα).
• Την  κ.ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ  ΧΡΗΣΤΙΝΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟ  τακτικό  μέλος  με 
αναπληρώτρια την κ. ΔΟΥΡΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Την κ.ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό μέλος με αναπληρώτρια 
την κ.ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
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• Την κ.ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό μέλος με αναπληρωτή 
τον κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Τον κ.ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό μέλος με αναπληρωτή 
τον κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Τον κ.ΠΕΤΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον 
κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Τον κ.ΔΑΜΑΣΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό μέλος με αναπληρωτή 
τον κ.ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Τον κ.ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό μέλος με αναπληρώτρια 
την κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ – ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Τον κ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τακτικό μέλος με αναπληρωτή 
τον κ.ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
• Την  κ.  ΔΡΟΣΟΥ  ΣΟΦΙΑ  (δημότισσα)   τακτικό  μέλος  με  αναπληρώτρια  την 
κ.ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΣΟΦΙΑ (δημότισσα).
• Την κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (δημότισσα)  τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την 
κ. ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΕΛΕΝΗ (δημότισσα)  .
• Την κ.  ΜΠΟΜΠΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (δημότισσα)   τακτικό  μέλος  με  αναπληρωτή τον 
κ.ΚΟΣΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (δημότη).
• τον  κ.  ΒΡΕΤΤΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  εκπρόσωπο  των  εργαζομένων  του  Νομικού 
Προσώπου,  τακτικό  μέλος  με  αναπληρώτρια  την  κ.  ΣΑΪΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ,  εκπρόσωπο  των 
εργαζομένων του Νομικού Προσώπου.

      Ορίζει  Πρόεδρο  του  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου  με  την  επωνυμία 
«Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» τον κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (Δημοτικό Σύμβουλο).

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ψήφισε κατά. 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 126/2019.

                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                         ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
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