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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε Διά Περιφοράς σήμερα την 24η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη
και από ώρα 12:00 έως 21:00, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28028/19-6-2020 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.
Δεν συμμετείχαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης
Νικόλαος, Βουρλάκης Νικόλαος, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μαράκης Ιωάννης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σφυράκης
Ιωάννης και Φραγκάκης Ιωάννης.
Συμμετείχε και η γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη για τη συλλογή των
ψηφοφοριών.
Οι Προέδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχαν.

................................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 294
Στη συνέχεια εισάγεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 27517/18-6-2020 έγγραφο του
Γραφείου Αθλητισμού, που αφορά Διοργάνωση του Ολοήμερου Καλοκαιρινού Προγράμματος 2020
και έχει ως εξής:
Επί σειρά ετών ο Δήμος Χανίων διοργανώνει κάθε καλοκαίρι πρόγραμμα ολοήμερης απασχόλησης
παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών με την επωνυμία Ολοήμερο Αθλητικό Οικολογικό Σχολείο, με μεγάλη
επιτυχία και πληθώρα συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30-15.30
με σκοπό να διευκολύνει τις οικογένειες στην ανάγκη απασχόλησης των παιδιών με έναρξη μετά το
κλείσιμο των σχολείων.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των βασικών σωματικών ικανοτήτων και κινητικών
δεξιοτήτων μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ομαδικότητας και
στην απόκτηση κοινωνικής ευαισθησίας βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην κοινωνικοποίηση των
παιδιών. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 4 αθλητικές εγκαταστάσεις (Κλειστό Κλαδισού,
Ναυταθλητικό Σούδας, Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίας Μαρίνας, Γήπεδο Ποδοσφαίρου Χαρωδιάς και Κλειστό
Καμπανίου) και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες α) Μαθήματα Φυσικής Αγωγής (πχ εκμάθηση
κολύμβησης, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, χορών κ.λπ) και β) Θεωρητικά μαθήματα (πχ υγιεινή
διατροφή, ναυαγοσωστική, κατασκευών, διαχείριση απορριμμάτων κ.λ.π.).
Σύμφωνα με την υπ αρίθμ 7/2020 απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Χανίων, οι περίοδοι θα
είναι των 2 εβδομάδων:
 1η περίοδος, 6.7.2020 εως 17.7.2020
 2η περίοδος, 20.7.2020 εως 31.7.2020
 3η περίοδος, 3.8.2020 έως 14.8.2020
 4η περίοδος, 17.8.2020 έως 28.8.2020
Υπολογίζοντας ότι τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα είναι τα εξής σύμφωνα με τα
επιτρεπόμενα μέτρα για τον κορονοϊό βάσει τετραγωνικών των γηπέδων.
 Κλαδισός 100 παιδιά
 Ναυταθλητικό 50 παιδιά
 Αγία Μαρίνα 30 παιδιά
 Καμπάνι 20 παιδιά
 Χαρωδιά 20 παιδιά
Σύνολο παιδιών 220 Χ 4 περιόδους = 880 παιδιά
Ως περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών έχει οριστεί η 25.6.2020-30.6.2020. Τα
κριτήρια επιλογής των παιδιών είναι τα παρακάτω:
1. Να είναι ηλικίας 6-12 ετών (γεν. 1.1.2008 - 31.12.2014)
2. Να εργάζονται και οι δύο γονείς
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3. Μονογονεϊκές οικογένειες, άγαμες μητέρες
4. Πολύτεκνες οικογένειες
5. Τρίτεκνες οικογένειες
6. Εντοπιότητα
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με εκτιμώμενη
ημερομηνία 2.7.2020. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των κριτηρίων των αιτήσεων και επιθυμίας των
γονέων για την ίδια περίοδο, θα διεξαχθεί κλήρωση.
ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Ηλεκτρονική αίτηση
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του
παιδιού για να επιβεβαιώνεται η ημερομηνία γέννησης και οι πολύτεκνες – τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες.
2.1) Για παιδί ορφανό ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα αν αυτό δεν προκύπτει από το κατατεθειμένο
χαρτί οικογενειακής κατάστασης.
2.2) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο διαζευκτηρίου ή σε διάσταση αίτηση διαζυγίου εφ΄ όσον
υπάρχει και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και
δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού.
2.3) Για γονείς οι οποίοι μένουν σε διαφορετικές πόλεις απόστασης πάνω από 100 χλμ.
φωτοτυπία του μισθωτηρίου και των δύο γονέων και λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Κινητής τηλεφωνίας
2.4) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ ( πατέρας – μητέρα- παιδιά ) πάνω από 67%
απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής
3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, Βεβαιώνει ότι
μπορεί να αθλείται και ότι δεν έχει ασθενήσει και δεν παρουσιάζει συμπτώματα COVID-19.
4. Γονείς αλλοδαποί - άδεια παραμονής σε ισχύ, αν έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια και αίτηση
ανανέωσής της συνοδευμένη από βεβαίωση αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί
5. Βεβαίωση κατοικίας για την εντοπιότητα φωτοτυπία του μισθωτηρίου ή λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή
Κινητής τηλεφωνίας
6. Για γονείς εργαζόμενους : Χρειάζονται πρόσφατες βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων ή
πρόσφατη αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση ασφάλισης και των δυο γονέων
7. Ειδικά για την τρέχουσα περίοδο και λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και το γεγονός ότι δεν έχει επί του παρόντος δοθεί οδηγία-προθεσμία
υποβολής φορολογικών δηλώσεων, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού
έτους 2019 δηλαδή το Ε1 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και των δύο γονέων . Γονείς που
υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
του οικονομικού έτους 2019 και των δύο , το αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και των δύο. Σαν
εισόδημα υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα επιβολής εισφοράς όπως αναγράφεται στα
εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας έτους 2019 ( το οποίο αφορά τα εισοδήματα του 2018) και
των δύο γονέων. Όσοι από τους γονείς δεν προσκομίσουν για οποιονδήποτε λόγο φορολογικά στοιχεία
οι αιτήσεις θα είναι ελλιπείς οπότε και θα απορρίπτονται.
Μοριοδότηση
Μόρια
40
35
50
15
50
5 για κάθε παιδί
40
40
15

Πολύτεκνοι
Τρίτεκνοι
Μονογονεική οικογένεια ή ορφανό παιδί
Γονείς διαζευγμένοι ή σε διάσταση
Οικογένεια με μέλος ΑμΕΑ άνω του 67%
Αριθμός παιδιών οικογένειας
Δύο εργαζόμενοι γονείς
Εντοπιότητα
Γονείς οι οποίοι μένουν σε διαφορετικές πόλεις
απόστασης πάνω από 100 χλμ.

Λοιπές πληροφορίες
1.
Περίοδοι προτίμησης έως 2 (όχι συνεχόμενες)
2.
Εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις μπορούν να επανεγγραφούν και άνω των 2 περιόδων
3.
Αιτήσεις μπορούν να γίνονται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι οποίες θα εξετάζονται
επιπλέον μια εβδομάδα πριν την έναρξη της κάθε περιόδου εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις
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4.
Επιτρέπεται σε έκτακτες περιπτώσεις να γίνονται δεκτά παιδιά ύστερα από αίτημα αρμόδιου
Δημοσίου φορέα (κοινωνικές υπηρεσίες, ορφανοτροφεία κτλ)
5.
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλέγουν, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης
εγγραφής και μοριοδότησης, είναι τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), στοιχεία
οικογενειακής κατάστασης, στοιχεία εργασίας, στοιχεία επικοινωνίας, ηλικιακά στοιχεία παιδιού, στοιχεία
υγείας παιδιού. Τα δεδομένα των χρηστών, μόνο για σκοπούς μοριοδότησης και τήρησης φακέλου
παιδιών. Το γραφείο αθλητισμού θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συνεργάτες του να
δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με
τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1 Από 0-7.500 ευρώ
2 Από 7.501- 12.000 ευρώ
3 Από 12.001-13.000 ευρώ
4 Από 13.001- 14.000 ευρώ
5 Από 14.001 -15.000 ευρώ
6 Από 15.001- 16.000 ευρώ
7 Από 16.001- 17.000 ευρώ
8 Από 17.001- 18.000 ευρώ
9 Από 18.001- 19.000 ευρώ
10 Από 19.001- 20.000 ευρώ
11 Από 20.001- 22.000 ευρώ
12 Από 22.001- 24.000 ευρώ
13 Από 24.001- 26.000 ευρώ
14 Από 26.001- 28.000 ευρώ
15 Από 28.001- 30.000 ευρώ
16 Από 30.001- 32.000 ευρώ
17 Από 32.001- 34.000 ευρώ
18 Από 34.001- 36.000 ευρώ
19 Από 36.001- 38.000 ευρώ
20 Από 38.001- 40.000 ευρώ
21 Από 40.001 ευρώ και πάνω

55 ΜΟΡΙΑ
45 ΜΟΡΙΑ
35 ΜΟΡΙΑ
32 ΜΟΡΙΑ
30 ΜΟΡΙΑ
29 ΜΟΡΙΑ
28 ΜΟΡΙΑ
27 ΜΟΡΙΑ
26 ΜΟΡΙΑ
25 ΜΟΡΙΑ
24 ΜΟΡΙΑ
23 ΜΟΡΙΑ
22 ΜΟΡΙΑ
21 ΜΟΡΙΑ
20 ΜΟΡΙΑ
19ΜΟΡΙΑ
18 ΜΟΡΙΑ
17 ΜΟΡΙΑ
16 ΜΟΡΙΑ
11 ΜΟΡΙΑ
5 ΜΟΡΙΑ

Μετά τα παραπάνω
- Ο επικεφαλής της παράταξης «Δήμος Ενεργών Πολιτών κ. Τάσος Βάμβουκας δήλωσε τα εξής:
Λόγω της έλλειψης δυνατότητας να θέσουμε δια ζώσης θέματα, λόγω της μορφής του σημερινού Δ.Σ. που
γίνεται δια περιφοράς, θέλουμε να θέσουμε το θέμα που τέθηκε στην οικονομική επιτροπή από τον
δημοτικό σύμβουλο της παράταξής μας κ. Γιάννη Σπυριδάκη στην οικονομική επιτροπή, προς γνώσιν της
δημοτικής αρχής και των δημοτικών συμβούλων.
Σκοπός μας είναι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τον δήμο, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα, ως προς την οικονομική ελάφρυνση των οικογενειών πληττώμενων συμπολιτών μας, για τα
παιδιά που θα συμμετέχουν σε θερινά αθλητικά προγράμματα, είτε αυτά είναι του δήμου είτε αθλητικών
σωματείων που δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου μας.
Προτείνουμε εν περιλήψει :
Α) Να ζητηθεί από την κυβέρνηση, όπως έπραξε σε ανάλογες περιπτώσεις, για την φετινή χρονιά να
ρυθμίσει νομοθετικά την δυνατότητα των δήμων, να προσφέρουν δωρεάν τα προγράμματα «ολοήμερο
αθλητικό- οικολογικό σχολείο 2020» και ο δήμος μας να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την δαπάνη από
τα κονδύλια που δόθηκαν από το κράτος για τις ανάγκες covid στους δήμους, με προτεραιότητα
συμμετοχής και κατ’ αναλογία, στα παιδιά πληττόμενων οικογενειών και οικογενειών με χαμηλά
εισοδηματικά κριτήρια.
Β) Να επιχορηγήσει ο δήμος τα αθλητικά σωματεία που οργανώνουν για παιδιά, ολοήμερα προγράμματα
αθλητικών δραστηριοτήτων και εκμάθησης, όπως πχ. ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων, για να μπορέσουν αυτή
την δύσκολη χρονιά να πραγματοποιηθούν από τα σωματεία και να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση των
ωφελούμενων.
- Ο επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία Πολιτών πρώτα ο Άνθρωπος» κ. Ιωάννης Σαρρής δήλωσε
τα εξής:
Απέχουμε από τη ψηφοφορία στα θέματα 4 και 6.
Ειδικά για το θέμα 6 επειδή αφορά ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα θα έπρεπε αποσυρθεί από την ημερήσια
διάταξη , αλλά ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Δαμιανάκης μας δήλωσε ότι απλά τώρα ψηφίζουμε μόνο για την
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συμφωνία μας για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης του ολοήμερου Καλοκαιρινού Προγράμματος, και για τα
κριτήρια μοριοδότησης. Ξεκάθαρα δήλωσε και συμφώνησε πως το οικονομικό σκέλος του προγράμματος
θα συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ με βάση την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Επίσης μας δήλωσε ότι μπορούμε να καταθέσουμε αίτηση ώστε στο επόμενο ΔΣ στα κριτήρια
μοριοδότησης να συμπεριληφθούν και οι άνεργοι γονείς, αφού η Επιτροπή Αθλητισμού του δήμου δεν τους
είχε συμπεριλαμβάνει στη παρούσα εισήγηση. Με αυτή τη διαδικασία μπορεί λοιπόν να διορθωθεί η
σημερινή απόφαση, ώστε να μοριοδοτηθούν και οι άνεργοι γονείς που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα
των δημοτών, ιδιαίτερα τώρα στις συνθήκες της τεράστιας ανεργίας που υπάρχει στο δήμο μας.
Γιάννης Σαρρής , Χαράλαμπος Κουρούσης, Λιβάνιος Βασίλης
και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Οι κ.κ. Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος ψηφίζουν υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα
προχωρήσει στις ενέργειες που περιγράφει το παραπάνω κείμενο που κατέθεσε η παράταξή τους.
Απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Κουρούση Χαράλαμπου, Λιβάνιου Βασίλειου, Σαρρή Ιωάννη και
Σπυριδάκη Ιωάννη.
Ο κ. Ρίζος Σεραφείμ ψήφισε Λευκό.

Εγκρίνει την υλοποίηση του προγράμματος ολοήμερης απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών
με την επωνυμία Ολοήμερο Αθλητικό Οικολογικό Σχολείο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27517/18-62020 παραπάνω εισήγηση του Γραφείου Αθλητισμού.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΓΕΩΡΓΑΚΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
15. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
16. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

17. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
19. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
21. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
27. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
29. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
32. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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33. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
34. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ
39. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
45. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
47. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

