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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 140

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74)

Από τα πρακτικά της με αριθμό 6/2017, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή
5 Μαρτίου 2017, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ. 9903/1-3-2017 πρόσκληση του συμβούλου
του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.
   Μετά  την  εκλογή  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ο  νεοεκλεγείς  Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Τζήκας, λόγω απουσίας του νεοεκλεγέντος Προέδρου Εμμανουήλ Αδοντάκη, κάλεσε το
Συμβούλιο  να  προβεί  στην  εκλογή  των  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  Οικονομικής
Επιτροπής, για δυόμιση έτη (έως 31-8-2019), στην ειδική αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ., που συνήλθε
μετά την με αριθμό 9903/1-3-2017 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που
έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, Εμμ. Κεμεσίδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
  Παρόντος και του Δημάρχου κ. Αναστάσιου Βάμβουκα, διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο, πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 49 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 44 μέλη και
ονομαστικά οι:
                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ (ΝΑΝΣΥ                                            1. ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                           2. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                        3. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                               4. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ
5. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑ/Η ΓΕΩΡΓΙΑ                                   5. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ -
6. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
10. ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
12. ΚΑΡΑΠΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
13. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
16. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
17. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         
19. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
20. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
21. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
22. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
28. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 
31. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
34. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
35.  πρόσκλησης του συμβούλου του ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
36. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
37. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
38. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
40. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
41. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
43. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ)
44.        ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   
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Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας  για τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποχώρησαν οι
κ.κ. Νικόλαος Παινεσάκης, Γεώργιος Τσαπάκος και Ψυχογιού Ελένη. Ο κ. Παπαδάκης Δημήτριος
αποχώρησε πριν την έναρξη της ψηφοφορίας  για τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και
επανήλθε  στην  ψηφοφορία  για  τα  αναπληρωματικά  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  &  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας των
τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποχώρησαν οι
κ.κ.  Κοτζαμιχάλης  Μιχαήλ,  Φανδριδάκης  Κων/νος,  Περράκη  Βαρβάρα,  Κουτράκης  Γιάννης  και
Φραγκάκης Εμμανουήλ.
    Επίσης, από την ψηφοφορία για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής απείχαν οι κ.κ. Δημοτικοί
Σύμβουλοι  Ιωάννης  Σαρρής,  Μηνάς  Βουλγαρίδης,  Αικατερίνη  Βουτετάκη  και  Χαράλαμπος
Κουρούσης. 

    Ειδικότερα,  όπως  ανέφερε,  θα  εκλεγούν  συνολικά  10  τακτικά  μέλη  εκ  των  οποίων  4  θα
προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης 6
αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 3 θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών
παρατάξεων  της  μειοψηφίας  για  την  αναπλήρωση  των  τακτικών  μελών  που  εκπροσωπούν  τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010
δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και
κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά
στην  εκλογή  για  την  ανάδειξη  των  υποψηφίων  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  που
προέρχονται  από  το  σύνολο  των Συμβούλων της  μειοψηφίας  και  που  αναλογούν  σε  αυτή,  ήτοι
τέσσερις [4] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και τρεις [3] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη, με τον
τρόπο  που  θα  επιλέξουν  (μυστική  ή  φανερή  ψηφοφορία).  Υποψήφιοι  από  το  σύνολο  των
παρατάξεων της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας (το σύνολο των μελών των
παρατάξεων της μειοψηφίας είναι είκοσι (20) και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν
συγκεντρώσει  απόλυτη  πλειοψηφία  θα  γίνει  δεύτερη  ψηφοφορία  και  στην  ίδια  περίπτωση
αποτελέσματος  θα ακολουθήσει  και  τρίτη  ψηφοφορία,  προκειμένου να γίνει  η  εκλογή με  σχετική
πλειοψηφία των παρόντων μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία
υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

    Ακολούθησε  η  παραπάνω  διαδικασία  από  τους  Συμβούλους  της  μειοψηφίας  και  μετά  την
ολοκλήρωση  της,  ο  Αντιπρόεδρος  ανακοίνωσε  τα  ονόματα  των  υποψηφίων  τακτικών  και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι: 
Α. Υποψήφιοι τακτικοί της μειοψηφίας οι :
- κ. Κοκκινάκη Μαρία η οποία συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της
μειοψηφίας,  με 17 ψήφους
- κ. Λάμπρος Γούλας ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της
μειοψηφίας, με 17 ψήφους
- κ. Νικόλαος Παπαντωνάκης ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών της μειοψηφίας, με 15 ψήφους
-    κ. Αγγελάκη Ναυσικά (Νάνσυ) η οποία συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών της μειοψηφίας, με 12 ψήφους
Β. Υποψήφιοι αναπληρωματικοί της μειοψηφίας οι :
- κ. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών της μειοψηφίας, με 11 ψήφους
- κ. Λειψάκης Δημήτριος ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
της μειοψηφίας, με 12 ψήφους
-  κ. Χατζηδάκη Χρυσούλα η οποία συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των  μελών
της μειοψηφίας, με 12 ψήφους

Ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  προβεί  στην  εκλογή  των  τακτικών  μελών  της
Οικονομικής Επιτροπής  και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του ΔΣ, για όσους
υποψήφιους δεν επιτευχθεί,  να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να
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εκλεγούν  με  σχετική  πλειοψηφία  των  παρόντων  και  σε  περίπτωση  ισοψηφίας  σε  οποιαδήποτε
ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους
της  πλειοψηφίας  που  επιθυμούν  να  θέσουν  υποψηφιότητα  για  το  αξίωμα  του  τακτικού  ή
αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
     Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής έξι (6) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:

- κ. Αλιφιεράκη Ελευθερία
- κ. Ξανθουδάκης Γεώργιος
- κ. Αλεξανδράκης Νεκτάριος
- κ. Τζινευράκης Μιχαήλ 
-        κ.  Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία
-        κ.  Περάκης Γιάννης και 
για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής :
- κ. Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ
- κ. Ανδρεάδης Εμμανουήλ
- κ. Κουτράκης Γιάννης

Πριν την  έναρξη της ψηφοφορίας,  έλαβε το λόγο ο κ. Σαρρής Ιωάννης, ο οποίος δήλωσε ότι  η
παράταξή του απέχει  από τη διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής.

     Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 10 τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική
ψηφοφορία, για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε
10, ήτοι 4 της μειοψηφίας και 6 της πλειοψηφίας.

Κάθε  σύμβουλος  ψήφισε  υποψήφιους  σε  ανώτατο  αριθμό  ισάριθμους  με  τα  μέλη  της
Οικονομικής Επιτροπής.

       Μετά το πέρας της παραπάνω  ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους 10
υποψηφίους,  οι  8  συγκέντρωσαν  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  του  ΔΣ   και
συγκεκριμένα  οι  κ.κ.   Ξανθουδάκης  Γεώργιος,  Αλεξανδράκης  Νεκτάριος,  Τζινευράκης  Μιχαήλ,
Αποστολάκη-Σαρικάκη  Γεωργία  για  την  παράταξη  της  πλειοψηφίας,  Αγγελάκη  Ναυσικά,  Γούλας
Λάμπρος, Κοκκινάκη Μαρία και Παπαντωνάκης Νίκος από τις παρατάξεις της μειοψηφίας,  οι οποίοι
και  εκλέγονται  από  την  ψηφοφορία  αυτή  (Α')  ως  τακτικά  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής.
Απομένουν δε άλλες 2 θέσεις τακτικών μελών για την πλειοψηφία τις οποίες ακολούθησε δεύτερη
ψηφοφορία  μεταξύ  των  εναπομεινάντων  υποψηφίων,  οι  οποίοι  δεν  συγκέντρωσαν  στην  πρώτη
ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 
        Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε μεταξύ των 2 εναπομεινάντων υποψηφίων, δηλ. των
κ.κ.  Δημοτικών  Συμβούλων  Αλιφιεράκη  Ελευθερίας  και  Περάκη  Γιάννη,  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι
ψήφισαν μέχρι τόσους υποψηφίους, όσες και οι κενές θέσεις δηλ. 2.
     Μετά  την  παραπάνω ψηφοφορία  διαπιστώθηκε  ότι  και  οι  2  υποψήφιοι  συγκέντρωσαν  την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι
κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλιφιεράκη Ελευθερία και Περάκης Γιάννης.

Στην  συνέχεια  και  αφού  ολοκληρώθηκε  η  διαδικασία  εκλογής  και  των  τακτικών  μελών  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 6 αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
ανήλθαν σε 6, ήτοι 3 της μειοψηφίας με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και 3 της πλειοψηφίας,
όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
   Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν μέχρι τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής. 

   Μετά το πέρας της  παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε  από το Προεδρείο ότι  από τους  6
υποψηφίους, οι 5 συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ.
Ανδρεάδης  Εμμανουήλ  (21  ψήφους),  Κουτράκης  Γιάννης  (20  ψήφους),  Λειψάκης  Δημήτριος  (23
ψήφους), Καραγιαννάκης Εμμανουήλ (25 ψήφους) και Χατζηδάκη-Μιχαηλάκη Χρυσή (22 ψήφους), οι
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οποίοι  και  εκλέγονται  από  την  ψηφοφορία  αυτή  ως  αναπληρωματικά  μέλη  της  Οικονομικής
Επιτροπής, απομένει δε άλλη 1 θέση αναπληρωματικού μέλους για την οποία ακολούθησε δεύτερη
ψηφοφορία για τον εναπομείναντα υποψήφιο, ο οποίος δεν συγκέντρωσε στην πρώτη ψηφοφορία
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 
 Στη  δεύτερη  ψηφοφορία  που  ακολούθησε  του  ενός  εναπομείναντα  υποψηφίου,  ήτοι  του
Κοτζαμιχάλη Μιχαήλ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφιζαν μέχρι τόσους υποψηφίους, όσες και οι κενές
θέσεις δηλ. 1.

     Μετά την παραπάνω ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι  ο ένας υποψήφιος συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων, ήτοι ο κ. Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι : 

1) κ. Ανδρεάδης Εμμανουήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2)      κ. Κουτράκης Γιάννης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3)      κ. Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

και από τη μειοψηφία οι : 

1)      κ. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ (σύμβουλος μειοψηφίας)
2)      κ. Λειψάκης Δημήτριος (σύμβουλος μειοψηφίας) 
3) κ. Χατζηδάκη Χρυσούλα (σύμβουλος μειοψηφίας)

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών
της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη (έως 31-8-2019), ως εξής:

        Τακτικά Μέλη: 
1. Αλιφιεράκη Ελευθερία (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Ξανθουδάκης Γεώργιος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Αλεξανδράκης Νεκτάριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Τζινευράκης Μιχαήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας) 
5. Περάκης Γιάννης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
6. Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία (σύμβουλος πλειοψηφίας)
7. Κοκκινάκη Μαρία (σύμβουλος μειοψηφίας)
8. Λάμπρος Γούλας (σύμβουλος μειοψηφίας) 
9. Νικόλαος Παπαντωνάκης (σύμβουλος μειοψηφίας)
10. Αγγελάκη Ναυσικά (σύμβουλος μειοψηφίας) 

     Αναπληρωματικά Μέλη:
1.  Ανδρεάδης Εμμανουήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2.  Κουτράκης Γιάννης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3.  Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας)

και οι : 

1. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ (σύμβουλος μειοψηφίας)
2. Λειψάκης Δημήτριος (σύμβουλος μειοψηφίας)
3. Χατζηδάκη Μιχαηλάκη Χρυσή (σύμβουλος μειοψηφίας)

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται
μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή
στον  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  έως την  τοποθέτηση  του  Ελεγκτή  Νομιμότητας),  ο  οποίος
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας  πέντε  (5)  ημερών,  από  τη  διενέργεια  της  εκλογής,  αποφαίνεται,  μέσα  σε  πέντε  (5)
ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
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          Αρ. Απόφασης: 140

      Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση.
 

     Ο Αντιπρόεδρος       Τα Μέλη

               Θεόδωρος Τζήκας
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                      
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                     
4. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 
9. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
12. ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
14. ΚΑΡΑΠΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
15. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
18. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
19. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         
21. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
22. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
23. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
27. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ
28. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
32. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 
35. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
36. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
37. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
39. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
40. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
41. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
42. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
43. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
45. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
46. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
48. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ)
49. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   

                 Ακριβές αντίγραφο
               Η  Ειδική Γραμματέας

                Γεωργία Δρακακάκη
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