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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 19η
Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ’αριθμ. 50040/13-8-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ,
Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βλαχάκης Μιχαήλ,
Βουλγαρίδης Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη, Γούλας Λάμπρος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος,
Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κονταξάκης Ευτύχιος, Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, Κουκλάκης Γεώργιος, Κουρούσης
Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λεβεντάκης Δημήτριος, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ,
Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης,
Παπαντωνάκης Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Περράκη Βαρβάρα, Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης,
Σκουλάκης Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης
Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Χατζηδάκη
-Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη.
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αδοντάκης Μανώλης, Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία,
Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουλγαρίδης Μηνάς, Γούλας Λάμπρος,
Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος, Ρίζος Σεραφείμ, Τζήκας
Θεόδωρος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φοβάκης Μανούσος και Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή.
Παραβρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Χανίων κ. Μάρκος Περράκης .
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Αγίας Μαρίνας Κατάκης
Ιωάννης, Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος και Χανίων Αθανασάκη Ειρήνη. Επίσης από τους Προέδρους – Εκπροσώπους των
Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Απτέρων Μιχελιουδάκης Ιωάννης και Θερίσου
Φυτουράκης Αθανάσιος.
Κατά τη συζήτηση της 613/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Φιωτάκης Σταύρος, Τσαπάκος Γεώργιος,
Λειψάκης Δημήτριος, Κουκλάκης Γεώργιος και μετά την 619/2015 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Μυλωνάκη
Θεοχαρούλα, Παπαδάκης Δημήτριος και Μαράκης Ιωάννης.

...................................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 642
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 48340/6-8-2015
έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Χανίων και έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Με την υπ’ αριθμ. 1045/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εγκρίθηκε ο Κανονισμός
Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων.
Ειδικότερα στο άρθρο 4δ περί Αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής προς όφελος του
Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται μεταξύ άλλων :
- Ο ορισμός κριτηρίων και απαιτούμενων δικαιολογητικών.
- Η επιλογή των τελικών ωφελουμένων με συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα
προσδιορίζονται μετά από εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας (η οποία εκπροσωπείται στην
επιτροπή).
- Ο ορισμός συγκεκριμένης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κάθε έτος, τα οποία και εξετάζει
σε ορισμένο χρόνο από τη λήξη αυτής.
- Η επανεξέταση και ορισμός των κριτηρίων κατάταξης των υποψηφίων πριν την έναρξη κάθε
περιόδου εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, προκειμένου να προσαρμόζονται στις εκάστοτε
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες».
Επιπλέον στο άρθρο 5 περί Προϋποθέσεων επιλογής ωφελούμενων προβλέπεται ότι:
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, η Διοικούσα Επιτροπή έχει την δυνατότητα εάν συντρέχει κάποιος
σοβαρός λόγος να προχωρήσει στην επαναξιολόγηση των αιτήσεων και την παραλαβή και
αξιολόγηση νέων.
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Διαλαμβανομένων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Παντοπωλείου με
ομόφωνη απόφαση του κατά τη Συνεδρίαση της Πέμπτης 30 ης Ιουλίου 2015 εισηγείται την
τροποποίηση των Άρθρων 6 και 9, και ειδικότερα :
Άρθρο 6: Διαδικασία και Δικαιολογητικά εγγραφής
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο απευθύνονται στο
Γραφείο Διαμεσολάβησης προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμονής.
3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του
οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του, εφόσον δεν προκύπτει από τη φορολογική
δήλωση εισοδήματος.
4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Φωτοτυπία Ε1 2015.
6. Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί
δήλωση Ε9).
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογικού έτους 2014.
8. Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία) όπου ο αιτών / η αιτούσα θα δηλώνει ότι:
i. είναι ή όχι δικαιούχος σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής (Ανθρωπιστικής Βοήθειας ή
Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής).
ii. όσο είναι δικαιούχος σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής θα είναι σε αναστολή η θέση του
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (αν συμπληρώσει τα απαιτούμενα μόρια για να γίνει δεκτός).
iii. τα δικαιολογητικά που κατέθεσε δηλώνουν την παρούσα αληθή οικονομική, εργασιακή και
οικογενειακή του κατάσταση.
iv. συναινεί σε κοινωνική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που
έχει δηλώσει.
9.
Σε περίπτωση που δεν εργάζεται: βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ
και των δύο συζύγων. (Αν είναι συνταξιούχος με διακοπή σύνταξης: φωτοτυπία βεβαίωση διακοπής
σύνταξης).
10. Για όσους εργάζονται: Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας (και των δύο
συζύγων).
11. Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέλος: πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης ή βεβαίωση στρατού.
Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να αιτηθεί αυτεπάγγελτα όποια αναγκαία πρόσθετα
δικαιολογητικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους ή με
επίσημη εξουσιοδότηση από τα ΚΕΠ ή την αστυνομία που να αναγράφει καθαρά ότι είναι για την
κατάθεση των δικαιολογητικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Άρθρο 9: Κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει βάσει εισοδηματικών και οικογενειακών κριτηρίων.
Θα αποκλείονται άτομα που διαθέτουν περισσότερα από 2 κατοικήσιμα σπίτια στο όνομά τους ή
στην οικογένεια (ολόκληρο το ποσοστό του σπιτιού να ανήκει στην οικογένεια, δεν εννοούνται μικρά
ποσοστά σε διάφορα σπίτια).
Θα αποκλείονται άτομα που διαθέτουν σκάφη αναψυχής, πισίνες και ελικόπτερα στο όνομά τους ή
στην οικογένεια.
Θα αποκλείονται άτομα που διαθέτουν περισσότερα από 2 Ι.Χ. στο όνομά τους ή στην οικογένεια.
Θα αποκλείονται άτομα που διαθέτουν Ι.Χ. 2.000 κυβικών και άνω, εκτός αν είναι πάνω από 15ετίας.
Θα αποκλείονται όσοι διαθέτουν έσοδα από τόκους πάνω από το 3% του ορίου της φτώχειας
(171,24€) προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
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Το εισόδημα του ωφελούμενου θα προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2015 και δεν πρέπει
να υπερβαίνει το επίσημο όριο της φτώχειας 5.708€ ετησίως ανά άτομο και για κάθε εξαρτώμενο
μέλος (σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή ενήλικο προστατευόμενο τέκνο) προσαυξανόμενο κατά 20%.
Το εισόδημα θα υπολογίζεται κατά κεφαλήν διαιρώντας με τα μέλη της οικογένειας το συνολικό ποσό
δηλωμένων εισοδημάτων είτε είναι φορολογητέα είτε όχι.
Πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών
(ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη
διάρκεια του οικονομικού έτους μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική
ασφάλιση, των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου της εισφοράς αλληλεγγύης και των ακαθάριστων
εσόδων.
Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων
και άλλων ενισχύσεων.
Οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν ως εξής:
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΜΟΡΙΑ
0-1.000€
25
1
5
1.001-2.000€
20
2
10
2.001-3.000€
15
3
15
3.001-4.000€
10
4
20
4.001-5.000€
5
5
25
5.001-5.708€
0
6
30
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα παραδοθεί
Κάρτα σε 430 Δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι θα επιλεγούν κατά
αύξουσα σειρά βάση μοριοδότησης.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η λίστα των δικαιούχων βάσει των παραπάνω προϋποθέσεων, το
εισοδηματικό κριτήριο μπορεί να αυξηθεί 50%.
Με γνώμονα τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης, με την οποία θα
εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο την ως άνω τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων και ειδικότερα ως προς τα άρθρα 6 και 9.
Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Απεχόντων από την ψηφοφορία των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Ιωάννη Σαρρή, Χαράλαμπου
Κουρούση, Αικατερλινης Βουτετάκη και Νικολάου Παπαντωνάκη.
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Χανίων και ειδικότερα ως προς τα άρθρα 6 και 9 και ειδικότερα :
Άρθρο 6: Διαδικασία και Δικαιολογητικά εγγραφής
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο απευθύνονται στο
Γραφείο Διαμεσολάβησης προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμονής.
Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου
θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του, εφόσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση
εισοδήματος.
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Φωτοτυπία Ε1 2015.
Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί
δήλωση Ε9).
Εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογικού έτους 2014.
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Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία) όπου ο αιτών / η αιτούσα θα δηλώνει ότι:
είναι ή όχι δικαιούχος σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής (Ανθρωπιστικής Βοήθειας ή
Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής).
όσο είναι δικαιούχος σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής θα είναι σε αναστολή η θέση του στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο (αν συμπληρώσει τα απαιτούμενα μόρια για να γίνει δεκτός).
τα δικαιολογητικά που κατέθεσε δηλώνουν την παρούσα αληθή οικονομική, εργασιακή και
οικογενειακή του κατάσταση.
συναινεί σε κοινωνική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που έχει
δηλώσει.
Σε περίπτωση που δεν εργάζεται: βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και
των δύο συζύγων. (Αν είναι συνταξιούχος με διακοπή σύνταξης: φωτοτυπία βεβαίωση διακοπής
σύνταξης).
Για όσους εργάζονται: Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας (και των δύο συζύγων).
Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέλος: πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης ή βεβαίωση στρατού.
Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να αιτηθεί αυτεπάγγελτα όποια αναγκαία πρόσθετα δικαιολογητικά
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους ή
με επίσημη εξουσιοδότηση από τα ΚΕΠ ή την αστυνομία που να αναγράφει καθαρά ότι είναι για την
κατάθεση των δικαιολογητικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Άρθρο 9: Κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει βάσει εισοδηματικών και οικογενειακών κριτηρίων.
Θα αποκλείονται άτομα που διαθέτουν περισσότερα από 2 κατοικήσιμα σπίτια στο όνομά τους ή
στην οικογένεια (ολόκληρο το ποσοστό του σπιτιού να ανήκει στην οικογένεια, δεν εννοούνται μικρά
ποσοστά σε διάφορα σπίτια).
Θα αποκλείονται άτομα που διαθέτουν σκάφη αναψυχής, πισίνες και ελικόπτερα στο όνομά τους ή
στην οικογένεια.
Θα αποκλείονται άτομα που διαθέτουν περισσότερα από 2 Ι.Χ. στο όνομά τους ή στην οικογένεια.
Θα αποκλείονται άτομα που διαθέτουν Ι.Χ. 2.000 κυβικών και άνω, εκτός αν είναι πάνω από
15ετίας.
Θα αποκλείονται όσοι διαθέτουν έσοδα από τόκους πάνω από το 3% του ορίου της φτώχειας
(171,24€) προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Το εισόδημα του ωφελούμενου θα προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2015 και δεν
πρέπει να υπερβαίνει το επίσημο όριο της φτώχειας 5.708€ ετησίως ανά άτομο και για κάθε
εξαρτώμενο μέλος (σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή ενήλικο προστατευόμενο τέκνο) προσαυξανόμενο
κατά 20%. Το εισόδημα θα υπολογίζεται κατά κεφαλήν διαιρώντας με τα μέλη της οικογένειας το
συνολικό ποσό δηλωμένων εισοδημάτων είτε είναι φορολογητέα είτε όχι.
Πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών
(ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη
διάρκεια του οικονομικού έτους μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική
ασφάλιση, των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου της εισφοράς αλληλεγγύης και των ακαθάριστων
εσόδων.
Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων
και άλλων ενισχύσεων.
Οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν ως εξής:
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΜΟΡΙΑ
0-1.000€
25
1
5
1.001-2.000€
20
2
10
2.001-3.000€
15
3
15
3.001-4.000€
10
4
20
4.001-5.000€
5
5
25
5.001-5.708€
0
6
30
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ΑΔΑ: 6ΦΣ4ΩΗ5-ΛΗΣ
Αρ. Απόφασης: 642

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα παραδοθεί
Κάρτα σε 430 Δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι θα επιλεγούν κατά
αύξουσα σειρά βάση μοριοδότησης.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η λίστα των δικαιούχων βάσει των παραπάνω προϋποθέσεων, το
εισοδηματικό κριτήριο μπορεί να αυξηθεί 50%.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
17. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
18. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
21. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
26. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ
27. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
31. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας
Γεωργία Δρακακάκη

0

33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

