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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 29/09-12-2019  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 16639/05-12-2019 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. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                                κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

4. Νεονάκης Ευάγγελος 

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος 

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

24. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. 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 δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν. 

 

Θέμα: 7
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού βάσει της υπ’ αριθμό 190/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Φαιστού. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 207/2019 

 

Ο ∆ήµαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Φαιστού στην αριθµ. 1/2019 απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρει  τα εξής: 

 

 Συγκρότηση σε Σώμα, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Φαιστού  βάσει της υπ’ αριθμό 190/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου, του Δήμου Φαιστού.  
 

                                          Αριθμός Απόφασης 1/2019 

 Ο Πρόεδρος εισηγείται το πρώτο (1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει 

υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Φαιστού τα παρακάτω:  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, του Δήμου Φαιστού με την υπ΄αρ. 190/2019 απόφαση του, 

όρισε τα μέλη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Φαιστού», αναφέροντας μεταξύ άλλων, τα 

εξής:  

Έχοντας υπόψη :  
 

1] Την αριθμ. 24/2011  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Φαιστού  και το οποίο διοικείται , ως εξής:  

1. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δήμαρχος ή άλλο μέλος αιρετό ή μη 

, που εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο 

2. Τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής Αρχής με αναπληρωτή του 

3. Τρείς [3] Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

4. Δύο [2] Δημότες ή κατοίκους με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή 

ειδική γνώση 

 

2] Την Αριθ. Πρωτ. : 63900/ 13 Σεπτεμβρίου 2019/Αρ. Εγκυκλίου: 102 του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των 

νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην οποία αναφέρεται ότι για τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέα διοίκηση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ 

τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρ.6 του ν.4623/2019 και του άρθρου 10 

του ν. 4625/2019. Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση της διάταξης, 

σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι η 

πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο 

Περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να 

λαμβάνονται αποφάσεις που απηχούν τη λαϊκή εντολή. Στη διάταξη της παρ.1 του 

άρ.6 του ν.4623/2019 αναφέρεται: Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών 

ΑΔΑ: ΨΣ6ΒΩΗ1-Ζ4Ω



3 

 

διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη 

διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των 

συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, 

συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους 

αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, 

αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις. Κατόπιν 

ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο 

συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ βάσει 

της ανωτέρω διάταξης, στο πλαίσιο δε ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας και της 

χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγησαν οι δήμαρχοι και οι 

περιφερειάρχες, σας επισημαίνουμε τα εξής: - Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου 

προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων 

και των περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο ή τον 

περιφερειάρχη. - Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του 

αριθμητικού συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες 

με τις οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ). - Η υπόδειξη του 

δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε οπουδήποτε η 

νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων, 

πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν 

προκειμένω ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση 

του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά). - Για την πλήρωση της 

ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν μέλη (τακτικά 

και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει 

περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και 

εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή 

του περιφερειάρχη. - Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας 

αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα 

στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα 

την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι «σε 

κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον 

οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα 

οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και 

στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο 

(2). - Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 

3/5 των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον 

Περιφερειάρχη αντίστοιχα. - Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται 

στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής 

αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί 

των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για 

τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειας 

ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio 

μελών. - Στους Συνδέσμους ΟΤΑ η διάταξη εφαρμόζεται μόνο ως προς τα μέλη που 

αναλογούν στον εκάστοτε συμμετέχοντα Δήμο κι όχι ως προς τον ορισμό του 

προέδρου, όπου ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. - 

Αντιστοίχως, η διάταξη εφαρμόζεται μόνο στον ορισμό των εκπροσώπων του 
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δήμου στη Γενική Συνέλευση μετόχων των πολυμετοχικών ανώνυμων εταιρειών 

ΟΤΑ. 

 Κατά τα λοιπά, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια συγκροτούν τα 

διοικητικά συμβούλια των οικείων νομικών προσώπων κατά τις ειδικότερες 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 

190/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Φαιστού, ορίζονται τα 

εξής:  

Α. Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Φαιστού , ως εξής:  

Τακτικά μέλη:  

1. Νικολιδάκης Γρηγοριος , Δήμαρχος -Πρόεδρος 

2. Σκαντζακης Ιπποκρατης , Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος–Μέλος 

4. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, Δημοτικός Σύμβουλος–Μέλος 

5. Κουρτάκης Ζαχαρίας , Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος  

6. Σαραντουλάκης Ιωάννης , Μέλος Τ.Κ. Τυμπακίου -Μέλος 

7. Κομονταχάκης Νικόλαος  Προϊστάμενος οικείας Λιμενικής Αρχής με 

αναπληρωτές αντίστοιχα: 
 

1. Νεονάκης Ευάγγελος  Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος , Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος 

3. Φασομύτακης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος 

4. Πωλιουδακης Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος –Μέλος 

5. Καρανδινός Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος 

6. Αναπληρωτής Προϊστάμενος οικείας Λιμενικής Αρχής 

 

 Β. Η θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου 

θα ακολουθήσει τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα λήξει με την 

εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να 

αποφασίσουν σχετικά. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε 

υπόψη του:  

1. Την αριθ. 24/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου περί 

σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Φαιστού» 

2. Το άρθρο 28 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια 

Διοίκηση, μονιμοποιήσεις Συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 

3. Το άρθρο 6 παρ. α & β του Ν.2839/2000 «Ρυθμίσει θεμάτων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». 

4. Το ΠΔ 182/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Ηρακλείου 

στο Δήμο Φαιστού και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Φαιστού» 

5. Την υπ’αρ. 8/5236/26.01.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα των άρθρων 240 και 240α 7. Τις σχετικές διατάξεις του 
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Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

8. Τις διατάξεις του άρ.6 του N.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 

επείγοντα ζητήματα» και του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

9.Την υπ’αριθ. Πρωτ. : 63900/ 13-9-2019/Αρ. Εγκυκλίου: 102 του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών 

προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην οποία αναφέρεται ότι για τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέα διοίκηση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ 

τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρ.6 του Ν.4623/2019 και του άρθρου 10 

του Ν. 4625/2019.  

10.Tην υπ’ αριθ. 190/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Φαιστού με θέμα :Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Φαιστού. 

και μετά από διαλογική συζήτηση,  

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Φαιστού  σε Σώμα, ως εξής :  
 

Τακτικά μέλη:  

1. Νικολιδάκης Γρηγόριος , Δήμαρχος -Πρόεδρος 

2. Σκαντζακης Ιπποκράτης , Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος–Μέλος 

4. Αρμουτάκη -Ροδουσάκη Βασιλεία, Δημοτικός Σύμβουλος–Μέλος 

5. Κουρτάκης Ζαχαρίας , Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος  

6. Σαραντουλάκης Ιωάννης , Μέλος Τ.Κ. Τυμπακίου -Μέλος 

7. Κομονταχάκης Νικόλαος  Προϊστάμενος οικείας Λιμενικής Αρχής με 

αναπληρωτές αντίστοιχα: 

Αναπληρωματικά 

1. Νεονάκης Ευάγγελος  Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος , Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος 

3. Φασομύτακης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος 

4. Πωλιουδακης Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος –Μέλος 

5. Καρανδινός Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος 

6. Αναπληρωτής Προϊστάμενος οικείας Λιμενικής Αρχής 

 
Ο ∆.Σ. και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης ψηφίζει 
λευκό. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση 
του ∆ηµάρχου, 

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

Εγκρίνει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Φαιστού  σε Σώμα, ως εξής :  
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Τακτικά μέλη:  

1. Νικολιδάκης Γρηγόριος , Δήμαρχος -Πρόεδρος 

2. Σκαντζακης Ιπποκράτης , Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος–Μέλος 

4. Αρμουτάκη -Ροδουσάκη Βασιλεία, Δημοτικός Σύμβουλος–Μέλος 

5. Κουρτάκης Ζαχαρίας , Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος  

6. Σαραντουλάκης Ιωάννης , Μέλος Τ.Κ. Τυμπακίου -Μέλος 

7. Κομονταχάκης Νικόλαος  Προϊστάμενος οικείας Λιμενικής Αρχής με 

αναπληρωτές αντίστοιχα: 

Αναπληρωματικά 

1. Νεονάκης Ευάγγελος  Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος , Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος 

3. Φασομύτακης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος -Μέλος 

4. Πωλιουδακης Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος –Μέλος 

5. Καρανδινός Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος 

6. Αναπληρωτής Προϊστάμενος οικείας Λιμενικής Αρχής 

 
Μειοψηφούντος του ∆.Σ. και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ζαχαριουδάκη 
Ιωάννη ο οποίος ψήφισε λευκό. 

 
 

      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)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)Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη Μαρία, 21)Σαριδάκης Εµµανουήλ,22)Πατρικαλάκης Χαράλαµπος, 
23)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 24)Κυριακάκης Αντώνιος, 25)Ζαχαριουδάκης 
Ιωάννης. 
 
  Ακριβές Απόσπασµα 

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