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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε μέσω Τηλεδιάσκεψης σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2021 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 62584/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Σώματος, συμμετέχοντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλόγλου Αναστάσιος (Τάσος), Αποστολάκη Νίκη, Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Γρηγόριος, 

Αρχοντάκης Νικόλαος, Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, 

Βουρλάκης Νικόλαος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Γιαννακάκης Ιωάννης, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης 

Ευτύχιος, Δρακάκης Πέτρος, Ζερβουδάκη Ελένη, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, 

Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος 

Βασίλειος, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μαράκης Ιωάννης, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Νικηφοράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος, 

Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σημαντηράκης Ιωάννης, 

Σπυριδάκης Ιωάννης, Σφυράκης Ιωάννης, Τελεμένης Βαϊτσης (Βάνος), Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσουπάκης 

Μιχαήλ, Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Φραγκάκης Ιωάννης, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη - 

Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Νεκτάριος. 

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Αποστολάκης Σπυρίδων, Δρακάκης Πέτρος, 

Μαράκης Ιωάννης, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος και Τζίκας Θεόδωρος. 

Συμμετείχε και η γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.  
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, συμμετείχαν οι κ.κ. Σοϊλεντάκης Αριστείδης Αγίας Μαρίνας, 

Κατσιφαράκης Ιωάννης-Ηλίας Γαλατά και  Τσισμενάκης Κων/νος Δαράτσου. 

Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν.   

Πριν τη λήψη της 274/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Βάμβουκας Αναστάσιος, Αρχοντάκης Νικόλαος, Λειψάκης Δημήτριος, 

μετά την υπ’αριθμ. 274/2021 αποχώρησε ο κ. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ ενώ μετά την 276/2021 προσήλθαν οι κ.κ.  Ξανθουδάκης 

Γεώργιος και Φραγκάκης Εμμανουήλ.  

Η υπ’ αριθμ. 274/2021 απόφαση συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.  

................................................................................................................................................................... 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 275 

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 62318/2-12-2021 

έγγραφο του κ. Δημάρχου, που αφορά Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της 

Kοινωφελούς Eπιχείρησης του Δήμου Χανίων με την επωνυμία «ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ» και έχει 
ως εξής: 
 
      Έχοντας υπόψη : 

Α. Το άρθρο 255 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) περί της διοίκησης των δημοτικών κοινωφελών 
επιχειρήσεων: 
“Διοίκηση 
 1. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) 

έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή 
της Κοινότητας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, και 
ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή 
κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από 
τη μειοψηφία. 
 2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 
εκτός αν στην πράξη Σύστασης της επιχείρησης προβλέπεται μικρότερη θητεία. Σε κάθε περίπτωση 
η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου.  
Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου 255, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 
  

Β. Σύμφωνα δε με τη συστατική πράξη της ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Χανίων με 

την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - 

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ” (ΦΕΚ 1347/Β/16-6-2011) :   
“Άρθρο 7ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που απαρτίζεται από έντεκα (11) τακτικά μέλη 
και τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων. Από τα 
μέλη αυτά, τέσσερις (4) είναι αιρετοί, εκπρόσωποι του Δήμου Χανίων, εκ των οποίων ένας (1) 
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τουλάχιστον είναι από τη μειοψηφία, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης 

όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσοτέρους από είκοσι (20) εργαζόμενους και ένας (1) 
εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 
Η θητεία του ΔΣ ορίζεται στο ήμισυ της δημοτικής περιόδου. Ειδικά η θητεία του πρώτου ΔΣ της 
επιχείρησης ορίζεται μέχρι την 31-12-2012”.   
 

Γ. Ως προς τον τρόπο ορισμού των μελών διοίκησης των νομικών προσώπων που ανήκουν σε ΟΤΑ, 
στις οποίες συγκαταλέγονται και οι κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις, ορίζει το σήμερα ισχύον 

άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 177 παρ. 3 του ν. 

4632/2019 (Α’ 167/30-10-2019),  που αποτελεί νεότερη και ειδικότερη διάταξη και εφαρμόζεται εν 
προκειμένω: 
 «1. 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) 

επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου 

του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα 

υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεως τους (ex officio) ή 

υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε 

κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) 

μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον 
υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και 
περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. 
 
Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου 
δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές 
παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, 
αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.». 
 

Δ. Την  υπ’αριθμ. 102/63900/13-9-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, στην οποία επισημαίνονται μεταξύ 
άλλων τα εξής σχετικά με τη συγκρότηση των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων: 

 Η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 υπολογίζεται επί του αριθμητικού συνόλου των μελών  του 
συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ). 

•  Ο ορισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών 
που ορίζονται από το Δήμαρχο. 

•  Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δύναται να ορισθούν από το Δήμαρχο 

μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει 

περιορισμούς. 
• Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει 
ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα 
 

Ε.  Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2839/2000 (ποσόστωση): 
 “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). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται 
στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. 
  Οι διατάξεις των περιπτώσεων α`και β` εφαρμόζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα διοικητικά 
συμβούλια και στα συλλογικά όργανα διοίκησης που συγκροτούνται μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου”. 

Μετά ταύτα συνδυαστικώς διαλαμβανόμενα, πρέπει να ορισθούν : 

-Από το Δήμαρχο 7 μέλη1 (11 χ 3/5 = 6,6 ήτοι με στρογγυλοποίηση 7 μέλη)  στα οποία να 

                                                           
1Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το 

αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα (ΥΠΕΣ Εγκ. 102/2019) 
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περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος του ΔΣ. 
-Ένα (1) μέλος θα προέρχεται από κοινωνικό φορέα της περιοχής που θα οριστεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο με την παρούσα απόφαση καθόσον η συστατική πράξη της επιχείρησης δεν προβλέπει 
συγκεκριμένο κοινωνικό φορέα. 
-Εκπρόσωπος  των εργαζομένων δεν υπάρχει καθότι η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ δεν απασχολεί 
περισσότερους από 20 εργαζομένους. 

- Τα υπόλοιπα  3 μέλη θα οριστούν  από  τις υπόλοιπες παρατάξεις μετά από μεταξύ τους 
ψηφοφορία. 
 -Από τα 7 μέλη που ορίζονται από το Δήμαρχο, τα 2 πρέπει να είναι του ιδίου φύλου και 1 από τα 3 
μέλη που ορίζονται από τις υπόλοιπες παρατάξεις να είναι διαφορετικού φύλου από τα υπόλοιπα 2. 

- Επίσης 4 από τα οριζόμενα ως άνω μέλη του ΔΣ θα πρέπει να είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
δήμου Χανίων εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας (1) να προέρχεται από τις υπόλοιπες παρατάξεις 

και τα υπόλοιπα 6 δημότες  ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 

Σημειωτέον, στη σχετική ψηφοφορία μεταξύ των υπόλοιπων παρατάξεων για τον ορισμό των 3 
μελών, δε συμμετέχουν σύμβουλοι, που ανήκαν μεν στην αντιπολίτευση, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν, 
καθώς οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, μη 
ανήκοντα σε κάποια παράταξη και χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας δημοτικής παράταξης 
συγκροτούμενης από ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.99/26704/29.04.2020) 

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού 
ή περιφερειακού συμβουλίου. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του 
άρθρου 177 του Ν.4635/19) 
Tο δημοτικό συμβούλιο προβαίνει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη 
συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το εδ. ε’ της παρ.3 του άρθρου 177 του ν. 
4635/2019, και, αφού τεθούν υπόψη του: 
Α) Η απόφαση του δημάρχου ορισμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. του νομικού 
προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου. 
Β) Η γνωστοποίηση του υποδεικνυομένου εκπροσώπου του κοινωνικού φορέα. 

Γ) Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το οποίο ορίζονται στο Δ.Σ. του 
νομικού προσώπου οι εκπρόσωποί τους.  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.99/26704/29.04.2020) 
 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, 
αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται 
στο συμβούλιο. (παρ.1 άρθρο 6 Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 177 
του Ν.4635/19).  
Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση, η συγκρότηση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου συντελείται με την 
ως άνω   απόφαση   του   δημάρχου,   η   οποία  εκδίδεται   λαμβανομένης  υπόψη της διαπιστωτικής 
απόφασης του οικείου δημοτικού/περιφερειακού συμβουλίου του εδ. ε’ της παρ.3 του άρθρου 177 
του ν. 4635/2019, στην οποία περιλαμβάνονται η πρώτη απόφαση του δημάρχου περί ορισμού των 
3/5 των μελών, η γνωστοποίηση του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου του  φορέα και η ρητή αναφορά 
ότι οι λοιπές παρατάξεις δεν όρισαν εκπρόσωπό τους κατά τη διαδικασία του εδ. β΄ της παρ.3 του 
άρθρου 177 του ίδιου νόμου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.99/26704/29.04.2020) 

- Θα πρέπει επίσης ο Δήμαρχος να ορίσει τον Πρόεδρο του ΔΣ, ο οποίος δεν είναι 

απαραίτητο να προέρχεται από τα αιρετά μέλη του ΔΣ. 
- Η θητεία του ΔΣ θα είναι το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου  εφόσον έτσι προβλέπεται 
στη συστατική πράξη της επιχείρησης. 
   Μετά από τα παραπάνω, παρακαλώ όπως εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του ΔΣ περί συγκρότησης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης “ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ” με τους αναπληρωτές 
τους, όπως περιγράφεται ανωτέρω και τον ορισμό του Προέδρου του από το Δήμαρχο. 
 

Επακολουθεί συζήτηση και κατόπιν της διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των λοιπών 
παρατάξεων (εκτός της παράταξης του Δημάρχου) για τα 3 μέλη,  

 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

 

https://npid.gr/blog/laws/352410/
https://npid.gr/blog/laws/άρθρο-6-ρυθμίσεις-για-τη-συγκρότηση-των/
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https://npid.gr/blog/laws/άρθρο-177-ρύθμιση-θεμάτων-ο-τ-α-3/
https://npid.gr/blog/laws/352410/
https://npid.gr/blog/laws/άρθρο-6-ρυθμίσεις-για-τη-συγκρότηση-των/
https://npid.gr/blog/laws/άρθρο-177-ρύθμιση-θεμάτων-ο-τ-α-3/
https://npid.gr/blog/laws/άρθρο-177-ρύθμιση-θεμάτων-ο-τ-α-3/
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Δημοτικών Σύμβουλων Βουρλάκη Νικόλαου, Λουτσέτη 

Χαράλαμπου Ρίζου Σεραφείμ. 

Ορίζει τα παρακάτω μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της κοινωφελούς επιχείρησης με την 

επωνυμία “ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ”: 
 

Α/Α Θέση Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό μέλος Ιδιότητα 

1 Μέλος  Γιαννακάκης Ιωάννης Σημανδηράκης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος/ 

Δήμαρχος 

2 Μέλος  Παπαδάκης Εμμανουήλ Ζερβουδάκη Αντωνία Ιδιώτης 

3 Μέλος Ανδρεαδάκης Δημήτριος Σημαντηράκης Ιωάννης Ιδιώτης / Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4 Μέλος Λαμπράκης Ελευθέριος Μανουδάκης Αριστοτέλης Ιδιώτης 

5 Μέλος Τσισμενάκη Μαρία Ζερβουδάκη Ελένη Ιδιώτης / Δημοτικός 

Σύμβουλος 

6 Μέλος Παπαδάκης Γεώργιος Σαρρής Ιωάννης Ιδιώτης / Δημοτικός 

Σύμβουλος 

7 Μέλος Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη 

Χρυσή 

Ψαρουδάκης Νεκτάριος Δημοτικός Σύμβουλος 

8 Μέλος Αποστολάκη Νίκη Μιχελιουδάκη Στέλλα Ιδιώτης 

9 Μέλος Χαριτάκη-Γκοζάνη Στέλλα Λακιωτάκη Κωνσταντίνα Ιδιώτης 

10 Μέλος Πατελάκη Ελένη Ποθουλάκη Γεωργία  Ιδιώτης 

11 Μέλος Εκπρόσωπος 

Αρχιτεκτόνων 

 Εκπρόσωπος Κοινωνικού 

Φορέα 

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Γιαννακάκης Ιωάννης. 

Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Παπαδάκης Εμμανουήλ 

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 

“ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ” ορίζεται στο υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και λήγει μόλις 
εγκατασταθούν τα νέα μέλη. 

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ   

            ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ  17. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 33. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
2. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  18. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ 19. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 21. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 37. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 39. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ 
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 25. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
12. ΓΕΩΡΓΑΚΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            28. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ           29. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 45. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
14. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           30. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46. ΧΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
15. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ           31. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 
16. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ           32. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 48. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Γραμματέας 

 

Δρακακάκη Γεωργία 
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