
 

 

  

  
 
 
 
 

                                                                                                                       ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 13/14-05-2019  ζκτακτθσ  ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 
 

        τισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 14-05-2019 θμζρα Σρίτθ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου ςυνιλκε ςε δθμόςια 
ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 6374/13-05-

2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και 
επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Πριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ του Δ.. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
Δθμοτικϊν υμβοφλων ιταν: 
                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                           ΑΠΟΝΣΕ  

1. Σιτάκθ-Λεονταράκθ Ελζνθ                                                                              κανείσ 

2. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ 

3. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ 

4. Σςικνάκθ Αλεξάνδρα 

5. Χουςτουλάκθσ Φανοφριοσ 

6. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ 

7. Πουλινάκθσ Μανοφςοσ 

8. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ 

9. Σςικνάκθσ Γεϊργιοσ 

10. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι 

11. Ξθρουδάκθσ Ιωάννθσ 

12. Κουκουλάκθσ Ιωάννθσ 

13. Κουρτάκθσ Νικόλαοσ 

14. Χαλκιαδάκθσ Ζαχαρίασ 

15. Πετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία 

16. Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ 

17. Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 

18. Κουλεντάκθσ Ιωάννθσ 

19. Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

20. Καργάκθσ Νικόλαοσ 

21. Φραγκιαδάκθσ Διονφςιοσ 

22. Κοκαράκθσ Χαρίλαοσ 

23. Καμπουράκθσ άββασ 

24. Μερωνιανάκθσ Γεϊργιοσ 

25. Μανιουδάκθσ Κων/νοσ 

26. πινκάκθσ Μιχαιλ 

27. Παπουτςάκθσ Νικόλαοσ 

        τθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων και ο 
γραμματζασ του Διμου Σηεκάκθσ τυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                        Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα  
   τουσ  λόγουσ τθσ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ .   

          Ο λόγοσ είναι το πρόβλθμα τθσ υποςτελζχωςθσ του ΚΔΑΠ ΣΤΜΠΑΚΙΟΤ και με δεδομζνο ότι με τθν παροφςα     
   ςφνκεςθ του προςωπικοφ το ΚΔΑΠ δεν μπορεί να λειτουργιςει και ακόμα χειρότερα να υπογράψει ςχετικζσ  
   ςυμβάςεισ για τθν επόμενθ περίοδο που ξεκινά τον επτζμβριο κα πρζπει να προβοφμε ςε όλεσ τισ νόμιμεσ  
   ενζργειεσ για τθν  διαδικαςία  πρόςλθψθσ του αναγκαίου  προςωπικοφ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                        Σο ςϊμα ομόφωνα ενζκρινε το ζκτακτο τθσ ςυνεδρίαςθσ και αποφάςιςε να ςυηθτθκεί το κζμα. 
 

 Θζμα: 1ΟΝ
    ΕΝΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ     Πρόςλθψθ  προςωπικοφ για τθ λειτουργία του ΚΔΑΠ ΣΤΜΠΑΚΙΟΤ 

(Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Παιδιϊν) Δομι που εντάςςεται ςτο πλαίςιο δράςθσ «Εναρμόνιςθ 
οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ» ςυγχρθματοδοτοφμενθσ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο ςτο 
πλαίςιο του ΕΠΑ, για τθν περίοδο 2014-2020. (Κωδικόσ ΟΠ 72572, κωδικόσ δομισ 829). 
 

Αριθμ. Απόφαςησ: 95/2019 

 

Ο Γήκαξρνο. θ. Αξκνπηάθεο Γεώξγηνο εηζεγήζεθε ην  ζέκα θαη είπε: 
 

Όπσο γλσξίδεηε  κε  ηελ  138/2018 απόθαζε  Δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ  ν Δήκνο  πξνρώξεζε ηε  

δηαδηθαζία ιύζεο ηεο ΚΟΘΝΧΦΕΛΟΤ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΦΑΘΣΟΤ (Κ.Ε.Δ.Η.Φ) ΦΕΚ 

ΤΣΑΗ 1033/27-05-2011, ΑΦΜ: 999174450 ΕΔΡΑ ΖΑΡΟ, ιόγσ αλαδηνξγάλσζεο ηεο  θνηλσληθήο  

ππεξεζίαο  ηνπ Δήκνπ.  Με  ηελ  ίδηα  απόθαζε κεηαθεξζήθαλ  θαη ηα  πξνγξάκκαηα  πνπ πινπνηνύζε   ε  

Δεκνηηθή  επηρείξεζε.   

Η ιύζε  ηεο   θνηλσθεινύο  δεκνζηεύηεθε ζην ΦΕΚ 6207/31-12-2018 η΄β. 

ηα  πιαίζηα   ηεο  παξαπάλσ   ππνρξέσζεο  πνπ λνκίκσο έρεη αλαιάβεη  ν Δήκνο  Φαηζηνύ ζήκεξα 

είλαη θαη  ε  πινπνίεζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο   ΚΔΑΠ ΣΤΜΠΑΚΙΟΤ     ( κένηρο δεμιοσργικής  

απαζτόλεζες  παιδιών )  Δομή  ποσ ενηάζζεηαι ζηο πλαίζιο  ηες  δράζες  «Εναρμόνιζε  

οικογενειακής  και επαγγελμαηικής δφής» ζσγτρεμαηοδοηούμενες από ηο  Εσρφπαχκό  κοινφνικό 

ηαμείο  ζηο πλαίζιο ηοσ ΕΠΑ,   για  ηεν  περίοδο  2014-2020. 

ην Κέληξν Δεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Δ.Α.Π.)    ηνπ Δήκνπ Φαηζηνύ ε θνίηεζε είλαη 

δσξεάλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΕΝΑΡΜΟΝΘΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑΚΗ ΚΑΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΗ 

ΖΧΗ» ηνπ ΕΠΑ 2014 – 2020, κέζσ ηεο Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε. 

Σν ελ  ιόγσ  πξόγξακκα  ιεηηνπξγνύζε  ρσξίο  θακία  δηαθνπή  από ην έηνο  2003 έσο  ζήκεξα    ζηα 

πιαίζηα   ησλ  δεκνηηθώλ  επηρεηξήζεσλ , αξρηθά  ηνπ  πξώελ   ΟΣΑ  (Δήκνο  Σπκπαθίνπ )  

Σν απαξαίηεην πξνζσπηθό  ζύκθσλα  κε  ηελ  έγθξηζε 25229/17-11-2003  πνπ είρε ιάβεη ε  ηόηε  

ΔΕΠΑΣ από ηε Πεξηθέξεηα  Κξήηεο   πξνθεηκέλνπ λα  πξνρσξήζεη ζηελ   πξόζιεςε  ηνπ  είλαη ην εμήο : 

 Έλαο   δηεπζπληήο ηεο  δνκήο   

 Δπν  Νεπηαγσγνί  θαη  

 Έλα  άηνκν Καζαξηόηεηαο- βνεζεηηθώλ ρώξσλ.  

Όπσο  πξνθύπηεη από ην αξρείν ηνπ πξώελ  θνξέα  πινπνίεζεο: 

 Από ην έηνο  2006  απνρώξεζε  ε  κηα  λεπηαγσγόο  θαηόπηλ  παξαίηεζεο. 

 Από ην έηνο  2017  ε  Δηεπζύληξηα   ηνπ  ΚΔΑΠ  απνρώξεζε   ιόγσ  δηνξηζκνύ ηεο   ζην Δήκν 

Φαηζηνύ σο  κόληκν πξνζσπηθό  ( Φεθ 1254/05-12-17 η Γ΄) 

Καη νη δπν ζέζεηο  παξακέλνπλ  θελέο.    

ήκεξα ππάξρνπλ δύν εξγαδόκελεο ζην ΚΔΑΠ Σπκπαθίνπ, κία (1) Εηδηθόο Δεκηνπξγηθήο 

Απαζρόιεζεο θαη κία (1) ππάιιεινο Καζαξηόηεηαο- βνεζεηηθώλ  εξγαζηώλ.  
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Σν πξόβιεκα  ηεο ππνζηειέρσζεο ήξζε  λα  επηδεηλώζεη ε απνπζία ηεο ππαιιήινπ  δεκηνπξγηθήο  

απαζρόιεζεο  κε  εηδηθή  άδεηα  ηνθεηνύ  θαη  αλαηξνθήο ηέθλνπ ε  νπνία  ζα  δηαξθέζεη έσο ην ηέινο  ηνπ 

Θνπιίνπ 2019,  κε  απνηέιεζκα  λα  ππάξρνπλ  ζνβαξά  πξνβιήκαηα  ζηε  ιεηηνπξγία ηεο  Δνκήο ε  νπνία   

ζήκεξα  αδπλαηεί λα  δερηεί  παηδηά  βαζηθά ιόγσ  έιιεηςεο   πξνζσπηθνύ.  

Με  δεδνκέλν όηη  κε  ηελ  παξνύζα  ζύλζεζε  ηνπ πξνζσπηθνύ  ην ΚΔΑΠ   δελ  κπνξεί  λα  

ιεηηνπξγήζεη θαη αθόκα ρεηξόηεξα λα ππνγξάςεη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο γηα  ηελ επόκελε  πεξίνδν  πνπ μεθηλά  

ηνλ  επηέκβξην   ζα  πξέπεη λα   πξνβνύκε  ζε όιεο ηηο λόκηκεο ελέξγεηεο γηα  ηελ  δηαδηθαζία  πξόζιεςεο 

ηνπ αλαγθαίνπ  πξνζσπηθνύ.  

ηελ παξνύζα θάζε ζύκθσλα  κε  ηελ  θείκελε  λνκνζεζία   θαη ηηο  εγθπθιίνπο  ηνπ αξκόδηνπ  

ππνπξγείνπ  ππάξρεη  ε δπλαηόηεηα  ππνβνιήο  αηηήκαηνο  θαη εθθίλεζεο  ηεο  δηαδηθαζίαο   γηα  ηελ   

πξόζιεςε  ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ. 

πγθεθξηκέλα:  

-  Σν νηθ. 3955/21-01-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ κε  ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκόο  

πξνζιήςεσλ  εθηάθηνπ  πξνζσπηθνύ έηνπο  2019» ζε ζπλδπαζκό κε  ηηο  δηαηάμεηο   ηνπ άξζξνπ 14 

Ν. 4403/2016 θαη άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4342/2015 από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ηόζν ε αξρηθή πξόζιεςε 

όζν θαη ε αλαλεώζεηο πξνζσπηθνύ ΘΔΟΥ ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ  πξνγξακκάησλ 

εμαηξνύληαη από ηνλ  πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ .   

- Σελ εγθύθιην ΔΘΠΑΑΑΔ/Φ/2.9/48/ΟΘΚ 26059/10.10.2016 ηνπ ππνπξγείνπ εζσηεξηθώλ  θαη  

δηνηθεηηθήο  αλαζπγθξόηεζεο από ηελ  νπνία  πξνθύπηεη ζαθώο  όηη ζην πιαίζην πινπνίεζεο   

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ   πξνγξακκάησλ ηνπ ΕΠΑ θ.α δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ΠΤ  33/2006 

όπσο ηζρύεη γηα ην πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη ζην πιαίζην  πξνγξακκάησλ  ηνπ ΕΠΑ  θ.α. ε 

εμαίξεζε από ηελ  έγθξηζε  ηεο  ΠΤ 33/2006 όπσο  ηζρύεη,  θαιύπηεη  θαη ηηο  παξαηάζεηο  θαη  

αλαλεώζεηο.     

- Σελ  ππ’ αξηζκό 14/24722/03-04-2019 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ   

ύκθσλα   κε  ηελ  νπνία  ε  πξόζιεςε  πξνζσπηθνύ  ην νπνίν ακείβεηαη  κέζσ  ΕΠΑ   εμαηξείηαη   

από ηηο  απαγνξεύζεηο  ησλ  ζρεηηθώλ  δηαηάμεσλ   ζρεηηθά  κε  ηελ  αλαζηνιή   πξνζιήςεσλ  θαη   

ππεξεζηαθώλ  κεηαβνιώλ   θαηά  ην ρξνληθό δηάζηεκα  ησλ  απηνδηνηθεηηθώλ  εθινγώλ.   

 

Προηείνοσμε 

Προς  ηο Δ  αθού λάβει σπόυε  ηοσ : 
 

- Σελ  138/2018 απόθαζε Δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ  κε ηελ νπνία ν Δήκνο πξνρώξεζε ζηε  δηαδηθαζία 

ιύζεο ηεο ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ (Κ.Ε.Δ.Η.Φ)  

- Σν νηθ 3955/21-01-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ  Εζσηεξηθώλ  κε  ζέκα : πξνγξακκαηηζκόο  

πξνζιήςεσλ   εθηάθηνπ  πξνζσπηθνύ έηνπο  2019.  
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- Σελ εγθύθιην  ΔΘΠΑΑΑΔ/Φ/2.9/48/ΟΘΚ 26059/10.10.2016 ηνπ ππνπξγείνπ εζσηεξηθώλ  θαη  

δηνηθεηηθήο  αλαζπγθξόηεζεο.    

- Σν άξζξν 21 ηνπ Ν. 4483/2017 : ζέκαηα κεηαθνξάο ζηνπο  ΟΣΑ   ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ  

πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνύληαη από ΝΠΔΔ Ή ΝΠΘΔ  ησλ  Δήκσλ.  

- Σελ  ππ’ αξηζκό  14/24722/03-04-2019 εγθύθιην  ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ   

- Σελ  αλάγθε  ζηειέρσζεο θαη ζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο ηνπ ΚΔΑΠ ΣΤΜΠΑΚΙΟΤ 

(Κένηρο Δεμιοσργικής  Απαζτόλεζες  Παιδιών) 

 

Να   λάβει απόθαζε για 

 

   Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε  εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,  κε 

δηάξθεηα απαζρόιεζεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 31-8-2020 κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο . 

  α.  Μηα  ζέζε  δηεπζπληή   θαηεγνξίαο   ΠΕ  Εηδηθόηεηαο  λεπηαγσγώλ ή  δαζθάισλ.    

  Σα ηππηθά πξνζόληα αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνϋπνζέζεηο, ζα 

πξνζδηνξηζηνύλ από ην ΑΕΠ θαη ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 Η δαπάλε  ηεο  κηζζνδνζίαο  ηνπ ππό  πξόζιεςε   πξνζσπηθνύ  ζα  θαιύπηεηαη 100% από πόξνπο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα  βαξύλεη ηνπο θάησζη Κ.Α.Ε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019 ηνπ Δήκνπ Φαηζηνύ  

  

 Κ.Α. 15.6041.0002    «Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ». 

 Κ.Α. 15.6054      «Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ». 

Αλάινγεο  πηζηώζεηο   ζα   πξνβιεθζνύλ   θαη ζηνπο  πξνϋπνινγηζκνύο  ησλ  επόκελσλ  νηθνλνκηθώλ  

εηώλ  εθόζνλ  ζπλερηζηεί  ην πξόγξακκα . 

Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνύλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνύκελσλ πξνζιήςεσλ.  

 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ηηο αλσηέξσ ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 
                                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 
 

      2.  Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε  εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,  κε 

δηάξθεηα απαζρόιεζεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 31-8-2020 κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο .  

  α.  Μηα  ζέζε  δηεπζπληή   θαηεγνξίαο   ΠΕ  Εηδηθόηεηαο  λεπηαγσγώλ ή  δαζθάισλ.    

  Σα ηππηθά πξνζόληα αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνϋπνζέζεηο, ζα 

πξνζδηνξηζηνύλ από ην ΑΕΠ θαη ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  
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 Η δαπάλε  ηεο  κηζζνδνζίαο  ηνπ ππό  πξόζιεςε   πξνζσπηθνύ  ζα  θαιύπηεηαη 100% από πόξνπο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα  βαξύλεη ηνπο θάησζη Κ.Α.Ε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019 ηνπ Δήκνπ 

Φαηζηνύ. 

 Κ.Α. 15.6041.0002    «Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ». 

 Κ.Α. 15.6054      «Εξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ». 

Αλάινγεο  πηζηώζεηο   ζα   πξνβιεθζνύλ   θαη ζηνπο  πξνϋπνινγηζκνύο  ησλ  επόκελσλ  νηθνλνκηθώλ  

εηώλ  εθόζνλ  ζπλερηζηεί  ην πξόγξακκα . 

Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνύλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνύκελσλ πξνζιήςεσλ. 

 

 

      Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ                                                              ΜΔΡΩΝΗΑΝΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
                                                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Σηηάθε-ΛενληαξάθεΔιέλε, 2)Μαπξάθεο Γεώξγηνο, 3)Σζηθλάθε Αιεμάλδξα, 4)Υνπζηνπιάθεο 
Φαλνύξηνο, 5)Κνπηεληάθεο Υαξάιακπνο, 6)Υαξηηάθεο Δκκαλνπήι, 7)Πνπιηλάθεο Μαλνύζνο, 
8)Σζηθλάθεο Γεώξγηνο, 9)Γθηανπξάθε-Μαηζαηάθε Παξαζθεπή, 10)Ξεξνπδάθεο Ησάλλεο, 
11)Κνπθνπιάθεο Ησάλλεο, 12)Κνπξηάθεο Νηθόιανο, 13)Υαιθηαδάθεο Εαραξίαο, 14)Πεηξαθνγηώξγε-
Αλπθαληάθε Μαξία, 15)Φαζνκπηάθεο Ησάλλεο, 16)Μαληαδάθεο Ησάλλεο, 17Κνπιεληάθεο Ησάλλεο, 
18)Νηθνιηδάθεο Γξεγόξηνο, 19)Καξγάθεο Νηθόιανο, 20)Φξαγθηαδάθεο Γηνλύζηνο, 21)Κνθαξάθεο 
Υαξίιανο, 22)Κακπνπξάθεο άββαο, 23)Μαληνπδάθεο Κσλ/λνο, 24)πηλζάθεο Μηραήι, 
25)Παπνπηζάθεο Νηθόιανο. 
                Αθξηβέο Απόζπαζκα 

                         Ο Πξόεδξνο Γ.. 
 
 
                        ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ  ΗΩΑΝΝΖ 
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