
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 582 

Με αριθμό 582/28-11-2018 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 28
ε  

Ννεκβξίνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 13:00 κ.κ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 582
ε
 ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 582/26-11-2018 

πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ «Παξαρψξεζε ρψξνπ  

             20 η.κ. ζηελ Κξεαηαγνξά  Θεζζαινλίθεο». 

     3. Κήξπμε αλαδφρνπ – έγθξηζε πξαθηηθνχ γηα : ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΩΝ 

   ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΠΟ ΔΝΑΝ (1) ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΜΖ 

    ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «SUPPORTING  

   SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL 

    EXCLUSION» ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΗΟ: SOCIAL PLATE (ΓΡΑΖ 4.1.2.)». 

4.     Έγθξηζε Γηαθήξπμεο :«ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – Α) ησλ WC (Λαραλαγνξάο –   

Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.), Β) 

Δζσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο, Γ)  Γξαθείσλ 

θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., Γ) Δθθιεζίαο, Δ)  Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

5. Οξηζκφο Δπηηξνπήο Γηαδηθαζίαο επηιχζεσο Γηαθνξψλ. 

6. χζηαζε Δπηηξνπήο εθθαζάξηζεο παγίσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ θεληξηθή απνζήθε ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

7. Τπνβνιή ηξηκεληαίαο αλαθνξάο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν 2018. 

8. Αζθάιηζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.  

9.  Έγθξηζε έηνπο 2019 σξψλ: 

1) λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

θαλνληθνχ σξαξίνπ ηνπ ππεξεηνχληνο  

 πξνζσπηθνχ,  

          2) ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, 

          3) ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο απνζπαζκέλεο ππαιιήινπ ζε βνπιεπηηθφ  

              γξαθείν. 

10. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

11. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

Παρέστησαν: 

Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 



Σα κέιε:  α) Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο, Αληηπξφεδξνο,  εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

          β) θνπιαξηψηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                 γ) Κνγηάλλεο Θεφδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ   

               δ)  Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

          ε) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο 

                        ζη)   Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο 

                  δ)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

  Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.., θα. Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή, ππάιιεινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

Ο Γηεπζπληήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θ. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 : Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ «Παξαρψξεζε 

ρψξνπ 20 η.κ. ζηελ Κξεαηαγνξά Θεζζαινλίθεο»   

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 582/2/28-11-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα, ηελ έγθξηζε 

ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ 20 η.κ.  

ζηελ Κξεαηαγνξά Θεζζαινλίθεο έλαληη θαηαβνιήο αληίηηκνπ ζηελ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.», κέζσ ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«ΚΤΡΗΑΚΟ Η. ΣΔΡΝΟ Μ. Η.Κ.Δ.», κε κελαίν πνζφ χςνπο  # 90,00 € # κεληαίσο πιένλ 

Φ.Π.Α. 24% γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο  

(1/12/2018 έσο 31/12/2019), κε δηθαίσκα πξναίξεζεο εθ κέξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα 

παξάηαζε γηα έλα (1) αθφκε έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο & πξνυπνζέζεηο ( απφ 1/1/2020 έσο 

31/12/2020). 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3
ο
 :  Κήξπμε αλαδφρνπ – έγθξηζε πξαθηηθνχ γηα : ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ  

                     ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΣΗ 

                    ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ  

                     ΕΡΓΟΤ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING 

                    POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» ΜΕ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ: SOCIAL  

                    PLATE (ΔΡΑΗ 4.1.2.)». 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 582/3/28-11-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα (ν. θ. 

Υαξαιακπίδεο απέρεη απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο) : 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πξαθηηθνχ 

2. Σελ θήξπμε ηεο θαο. Κπξηαθήο Γθηνιδέιε σο αλαδφρνπ γηα ηελ κία εθ ησλ δχν 

ζέζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ «Δπαλαιεπηηθή Γηαθήξπμε σο αλαδφρνπ γηα ηνλ 

δηαγσληζκφ «ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ  ΣΖ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. ( KAΘ A.E. )  ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  ΑΠΟ ΔΝΑΝ (1) ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ 

ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN 

COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΗΟ: 

SOCIAL PLATE ( ΓΡΑΖ 4.1.2.)» 

3. Ζ αλάζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ππνγξαθή ζχκβαζεο 10κελεο δηάξθεηαο θαη 

κε ζπλνιηθή ακνηβή 15.000,00 €(κείνλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη 

επηβαξχλζεσλ). 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγθξηζε Γηαθήξπμεο :«ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ –  

                    Α) ησλ WC (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2  

                         θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.) 

                    Β) Δζσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο 

                   Γ)  Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

                  Γ) Δθθιεζίαο 

                  Δ)  Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 582/4/28-11-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1.  Σελ έγθξηζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ιφγσ ηεο  κείδνλνο 

ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. κέζσ Γηαγσληζκνχ. 

2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 27/12/2018 θαη ψξα 10:00 κέζσ ΔΖΓΖ 

3. Να πξνβνχλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κε ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ Φχιαμε ηεο ΚΑΘ Α.Δ. , ελφςεη ηεο ζχκβαζεο 

γηα ηελ πξναλαθεξφκελε ππεξεζία , ε νπνία ιήγεη ηελ 30/9/2018 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

    ΘΕΜΑ 5 
ο
 :  Οξηζκφο Δπηηξνπήο Γηαδηθαζίαο επηιχζεσο Γηαθνξψλ. 

 

  

 

ΑΠΟΦΑΗ 582/5/28-11-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηνλ 

νξηζκφ Δπηηξνπήο Γηαδηθαζίαο Δπηιχζεσο Γηαθνξψλ γηα ην 2019 κε εηήζηα ζεηεία, 

απνηεινχκελεο απφ ηνπο: 

- θ. Κνγηάλλε Θεφδσξν, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.   



- θ. Κνπηζνπξίδε Νηθφιαν, Γηεπζπληή  ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

- θ. Καιέκν Αιέμαλδξν, ππάιιειν & πξντζηάκελν ηκήκαηνο Δπνπηείαο & Δκπνξίνπ 

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

    ΘΕΜΑ 6
ο
 : χζηαζε Δπηηξνπήο εθθαζάξηζεο παγίσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ θεληξηθή 

απνζήθε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

  

 

ΑΠΟΦΑΗ 582/6/28-11-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηε  

ζχζηαζεο Δπηηξνπήο εθθαζάξηζεο παγίσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ θεληξηθή απνζήθε ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ., απνηεινχκελεο απφ ηνπο: 

Α) Κνγηάλλε Θεφδσξν, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., σο Πξφεδξν 

Β) Καξάκπεια Παλαγηψηε, ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

& Γ) Σζηιηά Ησάλλε, ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. 

πξνθεηκέλνπ λα δηαγξαθνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ πάγηα ζηνηρεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 

πνπ βξίζθνληαη κεγάιν δηάζηεκα ζηελ θεληξηθή απνζήθε ηεο θαη δελ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ  7
ο
: Τπνβνιή ηξηκεληαίαο αλαθνξάο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν 2018. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 582/7/28-11-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ έγθξηζε 

ηεο αλαθνξάο ηνπ  Δζσηεξηθνχ Έιεγρνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν 2018.  



Λφγσ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ ζην ηκήκα Μηζζνδνζίαο, αλαβάιιεηαη ν 

πξνγξακκαηηζκέλνο εζσηεξηθφο έιεγρνο «Έιεγρνο Ακνηβψλ – Παξνρψλ» ηνπ Γ΄ 3Μ 

2018, γηα ην Α΄ 3Μ ηνπ 2019. ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ ν Δζσηεξηθφο 

Διεγθηήο λα πξνβεί ζε έθηαθην έιεγρν ηνπ Σακείνπ 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 8o:  Αζθάιηζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 582/8/28-11-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ αλαβνιή 

ηνπ ζέκαηνο, ψζηε λα δεηεζεί απφ ηνλ εκπεηξνγλψκνλα ηεο αζθαιηζηηθήο λα επηθαηξνπνηήζεη 

ηελ έθζεζε ηνπ, ψζηε λα κελ πξνθχςεη ζέκα κε ηελ αζθάιηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 :  Έγθξηζε έηνπο 2019 σξψλ: 

                     1)λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

                        θαλνληθνχ σξαξίνπ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ,  

                     2)ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, 

                    3)ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο απνζπαζκέλεο ππαιιήινπ ζε βνπιεπηηθφ γξαθείν. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 582/9/28-11-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ έγθξηζε 

γηα ην έηνο 2019 ησλ σξψλ : 

1)λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνχ 

σξαξίνπ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, 

2)ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζχκθσλα 

κε ηηο ψξεο πνπ εκθαλίδνληαη αλά εηδηθφηεηα ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, 

3)ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηεο απνζπαζκέλεο ππαιιήινπ ζε βνπιεπηηθφ γξαθείν.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 



ΘΕΜΑ 10ο: « Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 582/10/28-11-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ απφξξηςε 

ηεο έλζηαζεο ηνπ θνπ leonard Per Jorgji, θαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο σο εθπξφζεζκε. 

αιιά θαη γηα νπζηαζηηθνχο ιφγνπο, δηφηη ε αηηηνινγία πνπ επηθαιείηαη δελ κπνξεί λα 

θξίλεη επαξθήο Αθόκε όκωο θαη εάλ ήζειε ζεωξεζεί όηη ε έλζηαζε εμεηάδεηαη παξά ην 

εθπξόζεζκν, ε αηηηνιόγηα δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ θαηαζηήζεη δεθηή, νύηε κπνξεί λα 

ηεζεί αληηπξόηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ.  

Ωο εθ ηνχηνπ, επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ησλ 30,00 επξψ ζηνλ θάηνρν ηνπ σο άλσ 

νρήκαηνο ιφγσ κε θαηαβνιήο ηνπ αληηηίκνπ ηεο δηαλπθηέξεπζεο. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

ΘΕΜΑ 11ο: « Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

 

ΑΠΟΦΑΗ 582/11/28-11-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ απφξξηςε 

ηεο έλζηαζεο ηνπ θ. Ν. Βαζηιεηάδε θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 60,00 επξψ 

(2 εκέξεο * 30,00 επξψ/εκέξα = 60,00 επξψ) πνπ ηνπ επηβιήζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 

2940/16-10-2018 έγγξαθν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ιφγσ κε θαηαβνιήο ηνπ αληηηίκνπ ηεο 

δηαλπθηέξεπζεο. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ                         Ζ    ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

               ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                                                                                           

      ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                       ΓΔΜΔΡΣΕΖ  ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                   Σ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


