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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Χανίων  συνεδρίασε  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Χανίων  σήμερα  την  26η
Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 15:30,  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  2903/20-1-2017 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  Αγγελάκη  Ναυσικά,  Αρχοντάκης  Γεώργιος,  Καραγιαννάκης
Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κοκκινάκη Μαρία, Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ,  Παπαδάκης Δημήτριος, Σκουλάκης Εμμανουήλ,
Τζήκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή και Ψυχογιού Ελένη.
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 όλοι απόντες. Επίσης από τους Προέδρους –
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Απτέρων Μιχελιουδάκης Ιωάννης,
Δρακόνας Νικηφοράκης Ιωάννης και Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος. 
Κατά τη συζήτηση της 23/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ρίζος Σεραφείμ,  Περάκης Ιωάννης, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης,
Φραγκάκης Εμμανουήλ, μετά την 28/2017 αποχώρησαν οι κ.κ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Παινεσάκης Νικόλαος, κατά τη συζήτηση
της 29/2017 αποχώρησε ο κ. Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, μετά την 30/2017 αποχώρησαν οι κ.κ. Περράκη Βαρβάρα, Κεμεσίδης
Εμμανουήλ, Λειψάκης Δημήτριος, πριν τη λήψη της 36/2017 αποχώρησαν οι κ.κ. Περάκης Ιωάννης, Φραγγεδάκης Γεώργιος, ενώ
κατά  τη  συζήτηση  της  36/2017 αποχώρησαν  οι  κ.κ.  Βαρδάκης  Αντώνιος-Ιωάννης,  Κουρούσης  Χαράλαμπος,  Παπαδογιάννης
Αριστείδης και μετά την 36/2017 αποχώρησε ο κ. Γούλας Λάμπρος.
Οι υπ' αριθμ. 22/2017 και 23/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

...................................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 23
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα  το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 3906/26-1-2017
έγγραφο  της  Δ/νσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών που  αφορά  Προγραμματισμός  προσλήψεων
τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017  και έχει
ως εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή προσλήψεων
τακτικού προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης
που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 31.12.2016, το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό
των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης (Δήμος, ΝΠΔΔ, ΦΟΔΣΑ,
ΔΕΥΑ κ.λπ.) εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούμενους κατοίκους και αφορούν ιδίως
τον τομέα της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης/άρδευσης, της αποχέτευσης, των
δημοτικών κοιμητηρίων.
Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε και
από  την  απόφαση  κατανομής  που  εκδίδεται  από  τον  Υπουργό  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης.
Αντίθετα,  εξακολουθεί  να  υπάγεται  στους  περιορισμούς  του  άρθρου  11  του  ν.3833/2010  όπως
ισχύει, το προσωπικό των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Σημειωτέον ότι, έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 64 του ν.4389/2016,
για  το  τρέχον  έτος  ο  λόγος  προσλήψεων/αποχωρήσεων  καθορίζεται  σε  ένα  προς  πέντε  (μία
πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο των φορέων), ενώ για το 2017 ο λόγος θα είναι ένα
προς τέσσερα και για το 2018 ένα προς τρία. 
Επιπροσθέτως,  εξακολουθούν  να  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  ένατου  παρ.20α  του  ν.
4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού (μόνιμου και
ΙΔΑΧ) προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 
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Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες της
Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, καλούνται οι ΟΤΑ να στείλουν τα αιτήματά
τους για τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017.
Συγκεκριμένα,  με  την  εγκ.25/40703/16.12.2016  ΥΠ.ΕΣ.  καλούνται  οι  ΟΤΑ  να  αποστείλουν  στο
ΥΠ.ΕΣ. τα αιτήματά τους σε τακτικό προσωπικό ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα µέσω των
οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων μέχρι τις 31.01.2017.
Προκειμένου  για  προσλήψεις  προσωπικού  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  ΔΕ  και  ΥΕ,  όπως
επισημαίνεται  στην  ανωτέρω  εγκύκλιο,  τα  αιτήματα  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  σε  τακτικό
προσωπικό  (Δημοσίου  Δικαίου)  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  των κατηγοριών ΔΕ και  ΥΕ,  να είναι
ιεραρχημένα ως προς το βαθμό αναγκαιότητάς τους (να τεθεί σειρά προτεραιότητας), και δεν πρέπει
να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ. 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι αιτήματα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους ενδιαφερόµενους φορείς, είτε
µεµονωµένα είτε μέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και αφορούν στις ανάγκες τους σε
προσωπικό  δεν  θα  ληφθούν  υπόψη  αλλά  θα  πρέπει  να  επανυποβληθούν  στο  πλαίσιο  της
διαδικασίας που περιγράφεται στην εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ..
   Κατόπιν  των  ανωτέρω,  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  μας  συνέταξαν  τους  σχετικούς  πίνακες  και
δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, τους οποίους
θα πρέπει να αναρτήσουν στον σχετικό ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια να διαβιβάσουν στην
οικεία  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  μαζί  με  τα  λοιπά  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  προκειμένου  να
υποβληθούν  τα  αιτήματα  για  τον  προγραμματισμό  του  έτους  2017,  για  την  πρόσληψη  τακτικού
προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
     Παρακαλούμε λάβετε επίσης υπόψη: 
α) τις διατάξεις  της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012,  όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 
β) τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222)
γ) την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει 
δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ε)  τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  (ΦΕΚ  2812/12-12-2011)  όπως  έχει
τροποποιηθεί  και  τις  Διαπιστωτικές  Πράξης  Αυτοδίκαιας  Κατάργησης  και  Διατήρησης  κενών
οργανικών θέσεων (ΦΕΚ 3268/Β/30-12-2011 & 969/Β/27-3-2012)
στ) την εγκ.25/40703/16.12.2016 ΥΠ.ΕΣ.
ζ)  τις  εξασφαλισμένες πιστώσεις  στον προϋπολογισμό του  Δήμου έτους  2017  και  την εγγραφή
ανάλογων πιστώσεων στους  προϋπολογισμούς  των επόμενων ετών (η υπ’αριθ.Πρωτ.3789/26-1-
2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών )  
η)  την  υπ’αρ.  Πρωτ.  3793/26-1-2016  βεβαίωση  της  Δ/νσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών  ότι  οι
προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές οργανικές θέσεις
θ)  την υπ’αρ.  Πρωτ.  3538/24-1-2017 Εισηγητική  έκθεση αναγκαιότητας  προσλήψεων της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας
ι) την υπ’αρ. Πρωτ. 3612/25-1-2017 Εισηγητική έκθεση αναγκαιότητας προσλήψεων του Τμήματος
Ηλεκτρομ/κων έργων και κυκλοφορίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη κατά κατηγορία/ κλάδο και ιεραρχημένες ως προς την
αναγκαιότητά τους ως ακολούθως: 

Σειρά
Προτεραιότητας

Εκπαιδευτική
Βαθμίδα

Κλάδος & Ειδικότητα Αρ.  αιτούμενων
θέσεων

1 ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 6

2 ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων 6

3 ΔΕ29 Οδηγών Οχημάτων (Γ' κατηγορίας) 3

4 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 3

5 ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 2
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Συγκεκριμένα για την πρόσληψη των εργατών (καθαριότητας και γενικών καθηκόντων) λάβετε
υπόψη  σας  ότι  υπάρχει  αυξημένη  αναγκαιότητα  για  τη  στελέχωση  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου με το παραπάνω προσωπικό μετά τις αποχωρήσεις λόγω
συνταξιοδότησης τακτικού προσωπικού και λόγω των αυξημένων αναγκών του Δήμου Χανίων σε
ετήσια βάση και της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων. 

Για  την  προκήρυξη  των  θέσεων  ειδικότητας  Οδηγών  (Γ'  κατηγορίας)  και  Χειριστών
Μηχανημάτων Έργου, λάβετε υπόψη σας ότι  επίσης υπάρχει ανάγκη στελέχωσης της παραπάνω
Διεύθυνσης  και  με  προσωπικό  αυτών  των  ειδικοτήτων,  καθώς  θα  πρέπει  να  καλυφθεί  όλος  ο
Καλλικρατικός  Δήμος  Χανίων  (7  Δημοτικές  Ενότητες,  ορισμένες  απομακρυσμένες  και  ορεινές
περιοχές,  συνολικής  έκτασης  356,12  τετραγωνικών  χιλιομέτρων  και  περίπου  120.000  μόνιμων
κατοίκων). Επίσης η εν λόγω Δ/νση έχει αναλάβει μέρος του έργου της αποκομιδής δημοτικών μη
επικίνδυνων στερεών και ανακυκλώσιμων αποβλήτων, που μέχρι τώρα ανατίθεται ετησίως από το
Δήμο Χανίων στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 
Τέλος, για τη στελέχωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων είναι αναγκαία η πρόσληψη Ηλεκτρολόγων καθώς κρίνεται
επιβεβλημένη  η  αντικατάσταση  παλιών  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  σε  κτιριακές  δομές  του
Δήμου  και  των  σχολείων  ευθύνης  του,  και  είναι  επιτακτική  η  ανάγκη  συντήρησης  των  ιστών
φωτισμού στο οδικό δίκτυο της πόλης και των περιαστικών περιοχών για την ασφάλεια των κατοίκων
και των επισκεπτών.
Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες τα προσόντα είναι αυτά που αναφέρονται στο ΠΔ 50/2001 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  την  υποβολή  αιτήματος,  για  την   πρόσληψη  τακτικού  προσωπικού  ανταποδοτικού
χαρακτήρα  κατά  κατηγορία  /  κλάδο  και  ιεραρχημένες  ως  προς  την  αναγκαιότητά  τους  ως
ακολούθως: 

Σειρά
Προτεραιότητας

Εκπαιδευτική
Βαθμίδα

Κλάδος & Ειδικότητα Αρ.  αιτούμενων
θέσεων

1 ΥΕ16 Εργατών  Καθαριότητας  Εξωτερικών
Χώρων

6

2 ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων 6

3 ΔΕ29 Οδηγών Οχημάτων (Γ' κατηγορίας) 3

4 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 3

5 ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 2

Για την πρόσληψη των εργατών (καθαριότητας  και  γενικών καθηκόντων) υπάρχει  αυξημένη
αναγκαιότητα για τη στελέχωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου
με το παραπάνω προσωπικό μετά τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τακτικού προσωπικού
και λόγω των αυξημένων αναγκών του Δήμου Χανίων σε ετήσια βάση και της μεγάλης τουριστικής
ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων. 

Για  την  προκήρυξη  των  θέσεων  ειδικότητας  Οδηγών  (Γ'  κατηγορίας)  και  Χειριστών
Μηχανημάτων Έργου, υπάρχει ανάγκη στελέχωσης της παραπάνω Διεύθυνσης και με προσωπικό
αυτών  των ειδικοτήτων,  καθώς  θα  πρέπει  να  καλυφθεί  όλος  ο  Καλλικρατικός  Δήμος  Χανίων  (7
Δημοτικές Ενότητες, ορισμένες απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, συνολικής έκτασης 356,12
τετραγωνικών χιλιομέτρων και περίπου 120.000 μόνιμων κατοίκων). Επίσης η εν λόγω Δ/νση έχει
αναλάβει μέρος του έργου της αποκομιδής δημοτικών μη επικίνδυνων στερεών και ανακυκλώσιμων
αποβλήτων, που μέχρι τώρα ανατίθεται ετησίως από το Δήμο Χανίων στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 
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          Αρ. Απόφασης: 23

Τέλος, για τη στελέχωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων είναι αναγκαία η πρόσληψη Ηλεκτρολόγων καθώς κρίνεται
επιβεβλημένη  η  αντικατάσταση  παλιών  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  σε  κτιριακές  δομές  του
Δήμου  και  των  σχολείων  ευθύνης  του,  και  είναι  επιτακτική  η  ανάγκη  συντήρησης  των  ιστών
φωτισμού στο οδικό δίκτυο της πόλης και των περιαστικών περιοχών για την ασφάλεια των κατοίκων
και των επισκεπτών.
    Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες τα προσόντα είναι αυτά που αναφέρονται στο ΠΔ 50/2001
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

           ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Ακριβές αντίγραφο
Η  Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη
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