
1 

 

 
 
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 27/06-11-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 06-11-2019 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 15050/25-10-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος                                                     1.  Φασομυτάκης Ιωάννης 

2. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

3. Νεονάκης Ευάγγελος 

4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

5. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

6. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

7. Φανουράκη Στυλιανή 

8. Νικολακάκης Ιωάννης 

9. Καρανδινός Στυλιανός 

10. Θεοδωράκης Γεώργιος 

11. Καργάκης Νικόλαος 

12. Μαρκάκος Κων/νος 

13. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

14. Καργάκης Εμμανουήλ 

15. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

16. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

17. Καπελλάκης Νικόλαος 

18. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

19. Καμπουράκης Σάββας 

20. Σταθοράκης Γεώργιος 

21. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

22. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

23. Κουρτάκης Ζαχαρίας 

24. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

25. Κυριακάκης Αντώνιος 

26. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των 

πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

και είπε ότι έχουν προκύψει επτά θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον για πέντε από τα επτά θέματα και αποφάσισε ομόφωνα να  
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                  συζητηθούν. 

                        

 Θέμα: 3
ΟΝ

    ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης (άρθρο 54 Ν. 4447/2016). 

 

Αριθμ. Απόφασης: 185/2019 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος ανέφερε τα εξής:  
 
Η ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης Γενικής Συνεδρίασης της 17ης 

Φεβρουαρίου 2010), κατόπιν παραποµπής σχετικής υπόθεσης, έκρινε ότι «τελεσίδικες 

αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, που αποφαίνονται για το αν συγκεκριµένες σχέσεις 

εργασίας απασχολούµενων στο δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα είναι ορισµένης ή 

αόριστης χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν µέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και ως εκ 

τούτου παράγουν δεδικασµένο και εκτελεστότητα, υποχρεώνουν τη διοίκηση σε 

συµµόρφωση και δεσµεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών. 

Εποµένως και οι αποφάσεις του αρµόδιου Τριµελούς Συµβουλίου του Αρείου Πάγου, που 

επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης προς τις άνω δικαστικές 

αποφάσεις, είναι οµοίως υποχρεωτικές και απόλυτα δεσµευτικές για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

αποτελούν δε αυτές πλήρες και νόµιµο δικαιολογητικό για την εκταµίευση του ποσού της 

κύρωσης και τη θεώρηση των αντίστοιχων χρηµατικών ενταλµάτων». 

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι εναγόµενοι ΟΤΑ υποχρεούνται, στο πλαίσιο της 

συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις του ν.3068/2002, να 

εφαρµόζουν τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 

Σύµφωνα µε το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. οικ. 50410/07.09.2010 για την εφαρµογή 

των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων συνιστώνται, µε την πράξη κατάταξης του αρµοδίου 

για την πρόσληψη οργάνου, αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται 

µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης κατάταξης του 

προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεδοµένου ότι µε την πράξη αυτή συνιστώνται θέσεις και ως 

εκ τούτου πρόκειται για πράξη κανονιστικού περιεχοµένου.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο ένατο παρ.21 του Ν.4057/2012: «Η ολοκλήρωση των 

διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

2190/1994 (Α' 28) για το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιείται κατόπιν έκδοσης 

απόφασης κατανοµής του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α' 40). Απόφαση κατανοµής 

απαιτείται και για τους κατατασσόµενους σε συσταθείσες θέσεις µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/ 2004 

(Α' 134), για τους διοριστέους σε εκτέλεση αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και 

για το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισµός / αναδιορισµός ή η πρόσληψη ή 

επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόµου.» 

 

Τα αρµόδια, για τον διορισµό/πρόσληψη προσωπικού όργανα, είναι υπεύθυνα για την 

τήρηση της νοµιµότητας, δηλαδή την πρόσληψη/διορισµό των δικαιωθέντων µε δικαστικές 

αποφάσεις εφόσον αυτές έχουν καταστεί αµετάκλητες. Επισηµαίνεται ότι αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση είναι αυτή που δεν επιδέχεται οποιοδήποτε ένδικο µέσο λόγω έκδοσης 

απόφασης από ανώτατο δικαστήριο (Άρειο Πάγο, Συµβούλιο της Επικρατείας) ή έχει 

καταστεί αµετάκλητη για οποιοδήποτε λόγο (π.χ παρήλθε άπρακτη η προθεσµία άσκησης 

ένδικου µέσου). (YΠ.ΕΣ.∆.Α. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/ 47 /οικ.18235/05.07.2016) 

 

Με την παρ 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/07 ορίζεται ότι η τροποποίηση του ΟΕΥ 

γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
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Με το άρθρο 33 ν. 4305/2014 ορίζονται τα εξής: 

«1. ∆εν επιτρέπεται ο διορισµός/πρόσληψη προσωπικού, µόνιµου ή µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται 

αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και των 

εποπτευοµένων από αυτό φορέων παραµένουν σε ισχύ. 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισµός/πρόσληψη σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση 

αποκλειστικά σε περίπτωση συµµόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε 

περίπτωση διορισµού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατά το χρόνο διορισµού/πρόσληψής τους δεν υφίσταται ή δεν 

επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούµενη 

ανακατανοµή κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 54 του 

ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου οι υπάλληλοι που 

διορίζονται/προσλαµβάνονται σε συνιστώµενη µε την πράξη διορισµού/πρόσληψης 

προσωποπαγή θέση, καταλαµβάνουν την πρώτη οργανική θέση που κενώνεται µε 

ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούµενης ανακατανοµής 

των θέσεων εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου και 

ειδικότητας. 

3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρµογής και για το διορισµό 

των αποφοίτων της ΚΒ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης. 

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα των προηγούµενων 

παραγράφων καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος.» 

• Την   υπ’ αριθµό 27/2007 τελεσίδικη  και  αµετάκλητη απόφαση του Μονοµελούς  

Πρωτοδικείου Ηρακλείου  η οποία δέχθηκε την αγωγή, αναγνωρίζοντας πως 

ανάµεσα στην Αγλαΐα  Ζώη  του Χαραλάµπους    και τον ∆ήµο Μοιρών  υφίσταται 

από 29-12-2003 σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου.  

• Με την 15961/20-12-2018  αίτηση της  η   Αγλαΐα  Ζώη  του Χαραλάµπους     αιτείται  

τη παραίτηση του ∆ήµου από τα  ένδικα µέσα που  έχουν  ασκηθεί  κατά  της  

αγωγής     και  η  οποία  παραίτηση  είναι  πλέον δυνατή µετά  την  τροποποίηση  που  

υπέστη  το  άρθρο  72  παράγραφος  2  Ν. 3852/2010  µε  το  άρθρο  54  Ν. 

4447/2016.   

• Με  την  154/2019 απόφαση  οικονοµικής  επιτροπής   µε  θέµα:  Αίτηση  της   

Αγλαΐας  Ζώη  του Χαραλάµπους  περί παραίτησης από ένδικα µέσα, µε την οποία 

έγινε δεκτό ότι ο ∆ήµος Φαιστού:   

α) παραιτείται από την  ασκηθείσα   απ αυτόν  έφεση   κατά της υπ’ αριθµό 

27/2007 απόφασης Μ.Π. Ηρακλείου .  

β) Παραιτείται από την   µελλοντική   άσκηση  των  ενδίκων  µέσων  της   

αναψηλάφησης   και της  αναίρεσης   κατά  της 27/2007 απόφασης Μ.Π. 

Ηρακλείου .  
 γ) ∆ίνεται η  εντολή  στον  νοµικό  σύµβουλο  του  ∆ήµου  Φαιστού  Νικόλαο  

Φανταουτσάκη να  προβεί σε κάθε   απαραίτητη  ενέργεια   για  τις   ανωτέρω  

περιπτώσεις . 

 

       Σε εφαρμογή της  154/2019  απόφασης αυτής ακολούθησε  εξώδικη   δήλωση  του  

Δήμου  Φαιστού  προς  την   αιτούσα  περί  παραίτησης  του  από  τα  ένδικα  μέσα  της  

αναψηλάφησης  και  της  αναίρεσης,  η    οποία  επιδόθηκε  νομίμως  με  δικαστικό  

επιμελητή.  

                               Κατόπιν  τούτου   η 27/2007  τελεσίδικη  απόφαση   κατέστη   

αμετάκλητη.  

Σχετικές οι από: α) 17.10.2019 εξώδικη δήλωση παραίτησης από αναίρεση και 

αναψηλάφηση του Δήμου Φαιστού δια του Νομικού Συμβούλου Νικολάου 

Φανταουτσάκη η οποία επιδόθηκε με την υπ’ αριθμό 7616β /18.10.2019 έκθεση 
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επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Καλεμάκη Μαρίας που επιδόθηκε στην 

Αγλαΐας  Ζώη  του Χαραλάμπους, κάτοικο Μοιρών, 

   

       Σχετική με το θέμα είναι και η από 24/10/2019 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Φαιστού με  θέμα  : (Τοποθέτηση  υπαλλήλου ) σύμφωνα με την οποία  εφόσον  

πληρούνται  οι  ανωτέρω προϋποθέσεις (πρωτόδικη απόφαση περί αναγνώρισης 

απασχόλησης ως εξαρτημένης εργασίας  αορίστου χρόνου, ασκηθείσα  έφεση  από τον  

Δήμο  Φαιστού, παραίτηση  από την  έφεση, πιστοποιητικό  περί  μη  άσκησης  άλλου  

ένδικου  μέσου, παραίτηση  από  αναψηλάφηση  και  αναίρεση) μπορούμε να  

προχωρήσουμε στις  απαραίτητες  διαδικασίες  για  τοποθέτηση  στον  Δήμο  Φαιστού  

δυνάμει  της    27/2007  τελεσίδικης    και  αμετάκλητης  απόφασης .  

Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η άµεση εφαρµογή της   ανωτέρω απόφασης  

είναι υποχρεωτική για το ∆ήµο µας.  

  Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη όλα τα προαναφερθέντα καθώς και: 

1. Την  βεβαίωση  του  Νοµικού  Συµβούλου  του  ∆ήµου .  

2. Την αριθµό 14991/24-10-2019 βεβαίωση του Προϊσταµένου των Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου, σχετικά µε την πρόβλεψη των απαιτούµενων πιστώσεων. 

3. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 εξαιρούνται 

της απαγόρευσης έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισµό ή πρόσληψη και 

οποιαδήποτε µεταβολή αναφερόµενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας 

προσωπικού των υπηρεσιών και νοµικών προσώπων του άρθρου 14 παρ.1 ν. 2190/94 οι 

πράξεις που εκδίδονται σε συµµόρφωση προς δικαστική απόφαση. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 86 § 1 περίπτ. δ΄ του Ν. 3463/2006, σχετικά µε τις 

αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου, όπου : «ο δήµαρχος είναι προϊστάµενος όλου του 

προσωπικού του ∆ήµου και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διάταξεις 

για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του 

πειθαρχικού ελέγχου». 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1943/31-08-2011/τ.Β & 

2980/30-08-2017 /τ Β΄    

6. Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας απόφασης δεν εφαρµόζεται το άρθρο 

101 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007), διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται 

µόνο στις υπηρεσιακές µεταβολές που προκύπτουν βάσει του κώδικα αυτού-  δηλαδή 

αποστέλλεται για δηµοσίευση στο ΦΕΚ µε µέριµνα του φορέα και όχι του Γ.Γ. της 

Περιφέρειας (αναλογική εφαρµογή της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 77/2007για τη 

µεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων στους ΟΤΑ). 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ 

 

Τη σύσταση της  κάτωθι  προσωρινής  προσωποπαγούς   θέσης   Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Αορίστου Χρόνου στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Φαιστού : 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ  

ΠΑΤΡΩΝΥ

ΜΟ  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ   

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ  ΘΕΣΗ 

1 Αγλαϊα  Ζώη         Χαράλαµπος   ∆Ε1 ∆ιοικητικών Ι.∆.Α.Χ προσωρινή προσωποπαγής 

πλήρους απασχόλησης  ∆Ε1 

∆ιοικητικών   

 

Οι παραπάνω θέση καταργείται µόλις κενωθεί  µε οποιονδήποτε τρόπο. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  
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Η  ετήσια  δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού ύψους  13.000 €, θα 

καλυφθεί από το ∆ηµοτικό προϋπολογισµό  και θα  βαρύνει    για το  οικονοµικό έτος 2019   

τον  Κ.Α.:   10.6021 µε το αναλογικό ποσό των 3.000,00 € για  το υπόλοιπο  του έτους . 

Για τα επόµενα έτη θα προβλεφθεί η  δαπάνη  στους αντίστοιχους ΚΑ του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου, συνολικού ποσού   13.000 € ετησίως.  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική 

συζήτηση, 

 

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 

 

Τη σύσταση της  κάτωθι  προσωρινής  προσωποπαγούς   θέσης   Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Αορίστου Χρόνου στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Φαιστού : 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ  

ΠΑΤΡΩΝΥ

ΜΟ  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ   

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ  ΘΕΣΗ 

1  Αγλαΐα Ζώη    Χαράλαµπος   ∆Ε1 ∆ιοικητικών Ι.∆.Α.Χ προσωρινή προσωποπαγής 

πλήρους απασχόλησης  ∆Ε1 

∆ιοικητικών   

 

Οι παραπάνω θέση καταργείται µόλις κενωθεί  µε οποιονδήποτε τρόπο. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  

Η  ετήσια  δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού ύψους  13.000 €, θα 

καλυφθεί από το ∆ηµοτικό προϋπολογισµό  και θα  βαρύνει    για το  οικονοµικό έτος 2019   

τον  Κ.Α.:   10.6021 µε το αναλογικό ποσό των 3.000,00 € για  το υπόλοιπο  του έτους . 

Για τα επόµενα έτη θα προβλεφθεί η  δαπάνη  στους αντίστοιχους ΚΑ του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου, συνολικού ποσού   13.000 € ετησίως.  

 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 2)Νεονάκης Ευάγγελος, 3)Σκαντζάκης 
Ιπποκράτης, 4)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 5)Πωλιουδάκης Ανδρέας, 
6)Φανουράκη Στυλιανή, 7)Νικολακάκης Ιωάννης, 8)Καρανδινός Στυλιανός, 
9)Θεοδωράκης Γεώργιος, 10)Καργάκης Νικόλαος, 11)Μαρκάκος Κων/νος, 
12)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 13)Καργάκης Εµµανουήλ, 14)Μαθιουδάκης Ιωάννης, 
15)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 16)Καπελλάκης Νικόλαος, 17)Μανουσιδάκη 
Εµµανουέλλα, 18)Καµπουράκης Σάββας, 19)Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία, 
20)Σαριδάκης Εµµανουήλ, 21)Κουρτάκης Ζαχαρίας, 22)Ροµπογιαννάκης 
Αχιλλέας, 23)Κυριακάκης Αντώνιος, 24)Ζαχαριουδάκης Ιωάννης. 
  Ακριβές Απόσπασµα 

          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΕ2ΠΩΗ1-02Τ
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