
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 552 

Με αριθμό 552/20-10-2017 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 20
ε 

Οθησβξίνπ εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 552
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 552/18-10-2017 πξόζθιεζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

3. Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ». 

4. Γηαθήξπμε δηαγσληζκνύ  πξνκεζείαο  θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 

θαη ζέξκαλζεο θηηξίσλ. 

5. Αλάθιεζε απόθαζεο Γ 

6. Δμέηαζε έλζηαζεο  ηεο  εηαηξείαο  « Καηζαθίδεο Γ.- Ράδεο Κ. Ο.Δ.», κηζζώηξηαο  

ηνπ θαηαζηήκαηνο Α-56 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ γηα 

ξύπαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ  ηεο Λαραλαγνξάο. 

7. Δμέηαζε έλζηαζεο ηνπ Γεσξγίνπ Μπαθάιε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ γηα 

ξύπαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

8. Δμέηαζε έλζηαζεο ηνπ TOCKA ALEKSANDER ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ 

γηα ξύπαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

9. Καηαβνιή πξνζηίκσλ Η.Κ.Α. 

10. Δηζπξάμεηο νθεηιώλ από κηζζσηέο. 

11. Υνξεγίεο. 

12. Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα άζθεζε εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο ζηηο 

αξραηξεζίεο ηνπ Δκπνξηθνύ  & Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο. 

13. Αζθάιηζε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

Παρέστησαν: 

Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

Σα κέιε:  α) Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο, Αληηπξόεδξνο,  εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

       β) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

    γ)  Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

    ε) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

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



Ο Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο. 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Θέμα 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 552/2/20-10-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ  ππ’ 

αξηζ. Γ-66 θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ε Μνλνπξόζσπε Ηδησηηθή 

Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Thess Fruit Μνλνπξόζσπν Η.Κ.Δ.» θαη δηαθξηηηθό 

ηίηιν «Thess Fruit Μ.Η.Κ.Δ.»,  ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθώλ νθεηιώλ πξνο 

ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηελ πξνζθόκηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ζπκθσλεηηθνύ 

κεηαηξνπήο ηεο εηαηξείαο, ζην νπνίν λα ππάξρεη όξνο, ν νπνίνο λα πξνβιέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο 

κίζζσζεο από ηελ κνλνπξόζσπε ΗΚΔ θαη δίρσο  θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο.  

Β. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ησλ  ππ’ αξηζ. 

Γ-16 θαη Γ-17 ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ε  Δηεξόξξπζκε Δηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «ΓΚΑΣΖ Φ. & ΗΑ Δ.Δ.»,  ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθώλ 

νθεηιώλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηελ πξνζθόκηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία 

ζπκθσλεηηθνύ ηξνπνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο θαη δίρσο  θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

Θέμα 3
ο
 :  Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

                 παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

ΑΠΟΦΑΗ 552/3/20-10-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε 

όισλ ησλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί γηα ηνλ κήλα επηέκβξην  2017. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

Θέμα 4o:  Γηαθήξπμε δηαγσληζκνύ  πξνκεζείαο  θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ – 

                 κεραλεκάησλ θαη ζέξκαλζεο θηηξίσλ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 552/4/20-10-2017 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 



1. Σελ πξνκήζεηα ησλ, κέζσ Πξνρείξνπ Γηαγσληζκνύ. 

2. Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηόκελεο Γηαθήξπμεο. 

3. Σνλ νξηζκό Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ απνηεινύκελεο από ηνπο: 

Α) Νηθόιαν Κνπηζνπξίδε, Γηεπζπληή ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ( Πξόεδξνο)  

Β) Μαξία Γηαλλνύιε, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

(αλαπιεξώηξηα  Πξόεδξνο) 

Γ) Ησάλλε Ηνξδάλνπ, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ (κέινο),  

Με αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή, Θενδώξα Πάζρνπ θαη 

Γεκήηξην Ληάπε.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

Θέμα 5o : Αλάθιεζε απόθαζεο Γ.. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 552/5/20-10-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ κεξηθή 

αλάθιεζε ηεο ππ’ αηξζκ. 544/6/14.06.2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κόλν 

θαηά ζθέινο ηεο , ην νπνίν αθνξά ηελ θαηαγγειία κίζζσζεο θαη άζθεζε αγσγήο θαηά ηεο 

κηζζώηξηαο εηαηξείαο ηνπ Γ-51 «Υαξάιακπνο αραλίδεο Μνλνπξόζσπε Δ.Π.Δ.», ιόγσ 

ειιείςεσο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 § 2 ηεο Α2-565/2012 ΚΤΑ ιόγσ πιάλεο πεξί 

ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (έιιεηςε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 § 2 ηεο Α2-565/2012 

ΚΤΑ ) θαηά ηελ ιήςε ηεο, δηόηη ηα λέα ζηνηρεία ππνβιήζεθαλ ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απόθαζεο ηνπ Γ θαη θαηόπηλ πεξηήιζαλ εηο γλώζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

Θέμα  6ο: Δμέηαζε έλζηαζεο  ηεο  εηαηξείαο  « Καηζαθίδεο Γ.- Ράδεο Κ. Ο.Δ.»,  

                  κηζζώηξηαο  ηνπ θαηαζηήκαηνο Α-56 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή 

                  πξνζηίκνπ γηα ξύπαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

      

ΑΠΟΦΑΗ 552/6/20-10-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ απόξξηςε ηεο έλζηαζεο θαη ηελ 

επηβνιή ηνπ πξνβιεπόκελνπ πξνζηίκνπ γηα ηελ παξάβαζε ξύπαλζεο ησλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζηελ εηαηξεία «Καηζαθίδεο Γ.- Ράδεο Κ. Ο.Δ.», κηζζώηξηαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο Α-56 ηεο Λαραλαγνξάο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



Θέμα  7
ο
 : Δμέηαζε έλζηαζεο ηνπ Γεσξγίνπ Μπαθάιε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή 

                   πξνζηίκνπ γηα ξύπαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 552/7/20-10-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ απόξξηςε ηεο έλζηαζεο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Μπαθάιε 

θαη ηελ επηβνιή ηνπ πξνβιεπόκελνπ πξνζηίκνπ ησλ 147,00 επξώ γηα ηελ ξύπαλζε ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

Θέμα 8
ο
 : Δμέηαζε έλζηαζεο ηνπ TOCKA ALEKSANDER ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή  

                 πξνζηίκνπ γηα ξύπαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 552/8/20-10-2017 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ απόξξηςε ηεο έλζηαζεο ηνπ θ. TOCKA 

ALEKSANDER θαη ηελ επηβνιή ηνπ πξνβιεπόκελνπ πξνζηίκνπ ησλ 147,00 επξώ γηα ηελ 

ξύπαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

Θέμα 9
ο
:  Καηαβνιή πξνζηίκσλ Η.Κ.Α. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 552/9/20-10-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη  νκόθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ ζπδήηεζή ηνπ ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

Θέμα 10
ο
 :  Δηζπξάμεηο νθεηιώλ από κηζζσηέο. 

  

ΑΠΟΦΑΗ 552/10/20-10-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα όηη,  

εθόζνλ πθίζηαηαη νθεηιή απνηεινύκελε από  θεθάιαην, ηόθνπο θαη έμνδα, ή αθνξά 



παιαηόηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν  θαηαινγηζκόο ησλ νπνησλδήπνηε θαηαβνιώλ γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ην άξζξ. 423 εδαθ. α΄Α.Κ. θαη από ηα παιαηόηεξα δηαζηήκαηα πξνο ηα πην 

πξόζθαηα,  εάλ δε ν νθεηιέηεο νξίδεη αιιηώο ηνλ θαηαινγηζκό (δει. ηελ  αηηηνινγία) ηεο 

θαηαβνιήο, ηόηε ε ΚΑΘ  λα αξλείηαη ηελ θαηαβνιή  (άξζξν 423 εδαθ. β’ ΑΚ). 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο λα απνζηέιιεηαη ζηνπο κηζζσηέο έγγξαθν, ζην νπνίν λα 

αλαθέξεηαη ε νξζή αηηηνινγία θαηαινγηζκνύ ηνπ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ, ε άξλεζε ηεο 

ΚΑΘ λα απνδερζεί ηελ θαηαβνιή κε ηελ εζθαικέλε επηθαινύκελε από απηνύο αηηηνινγία, λα 

ηίζεηαη πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ζα θαινύληαη λα αιιάμνπλ ηελ αηηηνινγία θαηαβνιήο – 

εθόζνλ ην επηζπκνύλ -  θαη εάλ απηή παξέιζεη άπξαθηε λα θαηαηίζεηαη ην θαηαβιεζέλ πνζό 

ζην Σακείν παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

Θέμα 11o:  Υνξεγίεο 

 

ΑΠΟΦΑΗ 552/11/20-10-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ έγθξηζε ρνξεγία ζην ΠΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΟ 

ΑΣΔΡΑ ΔΤΟΜΟΤ, πνζνύ # 1.000,00 € # ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. κε ηε 

κνξθή ρνξεγίαο ζε είδνο  αλαγθαίνπ εμνπιηζκνύ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

Θέμα 12 
ο
:  Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα άζθεζε εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο 

                      ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ Δκπνξηθνύ  & Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

                      Θεζζαινλίθεο.  

 

ΑΠΟΦΑΗ 552/12/20-10-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Οη ηξεηο εθπξόζσπνη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., νη νπνίνη  ζα αζθήζνπλ ην εθινγηθό δηθαίσκα ηεο 

Δηαηξείαο ζηηο ηνπ Δ.Β.Δ.Θ., πνπ δηεμάγνληαη ζηηο 4 θαη 5 Γεθεκβξίνπ 2017, λα είλαη νη 

θάησζη: 

 Α. Υακπίδεο Γεκήηξηνο  Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 Β. Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο Αληηπξόεδξνο Γ.. Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 Γ. Κνγηάλλεο Θεόδσξνο  Μέινο  Γ.. Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



Θέμα 13o:  Αζθάιηζε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

  

 

ΑΠΟΦΑΗ 552/13/20-10-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα όηη ε 

εηαηξεία  Νένο Πνζεηδώλαο Αλώλπκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία (NP Insurance) είλαη ε 

κεηνδόηξηα εηαηξία ηεο έξεπλαο αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ αζθάιηζε ησλ 

θηεξηαθώλ  εγθαηαζηάζεσλ, δίρσο όκσο λα θαιύπηεη απόιπηα ηα απαηηνύκελα ηεο έξεπλαο 

αγνξά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Τπνρξέσζε ηεο εηαηξείαο Νένο Πνζεηδώλαο Αλώλπκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία (NP 

Insurance) ε απνζηνιή πξαγκαηνγλώκνλα, ν νπνίνο ζα ειέγμεη ηηο εγθαηαζηάζεηο καο σο 

πξνο ηα κέηξα πνπ ηεξνύκε γηα ηελ ππξνπξνζηαζία θαη  ζα ππνβάιιεη έθζεζε – κειέηε. Ζ 

έθζεζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ εηδηθνύ ζα θαζνξίδεη επηπξόζζεηα αλ ηα απαηηνύκελα κέηξα 

καο, θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αζθάιηζεο   ή απαηηνύληαη πξόζζεηα.  

Με ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζα ππνγξαθεί ε ζρεηηθή  ζύλαςε ζύκβαζεο, όπνπ 

ζα απεηθνλίδνληαη ξεηά ηα πξναλαθεξόκελα. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα πξναλαθεξόκελα δελ ζα ηζρύζνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θόζηνο 

θάιπςεο ησλ  κέηξσλ πνπ ζα ζπζηήζεη ν εκπεηξνγλώκνλαο ζα απαηηήζνπλ  κεγάιε  δαπάλε 

γηα ηελ εηαηξία καο. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζέκα ζα επαλέιζεη ζην Γ. ηεο ΚΑΘ Α.Δ. γηα 

λέα απόθαζε. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ &                                                H  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                      ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

                                                      Β) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

    Γ)  ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

              Γ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


