
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 603 

Με αριθμό 603/14-10-2019 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 14
ε
 

Οθησβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 603
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 603/11-10-2019 

πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Δπηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ.  602/18-09-2019  Πξαθηηθνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

3. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

4. Αλαλέσζε Μίζζσζεο. 

5. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 2394/5-8-2019 Πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο «Παξαρώξεζεο θαηαζηήκαηνο 155,81 η.κ. παξαπιεύξσο 

ηνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο  ζηελ  Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ., σο ρώξν 

εζηίαζεο» 

6. Έγθξηζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 

7. Τπνγξαθή ηεο “ύκβαζεο Υνξήγεζεο Δηαηξηθήο Υξεσζηηθήο Κάξηαο” κε ηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. θαη παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ 

κέζσ ηεο παξαπάλσ Κάξηαο.  

8.  Γηεμαγσγή δηαγσληζκνύ γηα αιιαγή παξόρνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

9. Σηκνιόγηα ηόθσλ εμάκελσλ νθεηιεηώλ. 

10. Αληηθαηάζηαζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηεο ΚΑΘ ΑΔ ζηε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο θαη γηα ηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιώλ ζέζεο ζε κεηνρέο ηεο ΚΑΘ ΑΔ. 

Παρέστησαν: 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Αληώληνο Μπνύξεο  

Σα κέιε: α) Αιέμαλδξνο Φσηεηλόο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ 

                β)  Παλαγηώηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ 

                γ) Βαζίιεο Υάηηαο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ 

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

           ε) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο 

                 ζη)  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. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο 

Ο Ννκηθόο ζύκβνπινο ηεο Κ.Α.ζ. Α.Δ. θ. Δκκαλνπειίδεο Αλαζηάζηνο 



Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 2
ο
 :  Δπηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 602/18-09-2019  Πξαθηηθνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ  

                     πκβνπιίνπ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 603/2/18-09-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

επηθύξσζε ηνπ ππ’ αξ.  602/18-09-2019 Πξαθηηθνύ ηνπ Γ..  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 3o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 603/3/14-10-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 Α. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε κίζζσζε  ησλ ππ’ αξηζ. Γ-31, 

Γ-37 θαηαζηεκάησλ θαη ηνπ απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ Γ-72 ½  ε ππό ζύζηαζε Δηεξόξξπζκε 

εηαηξεία   κε ηελ επσλπκία ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ»  ρσξίο θαηαβνιή 

ηέινπο κεηαβνιήο θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 7§2 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-

565/2012 Κ.Τ.Α. θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο εμόθιεζεο όισλ ησλ νθεηιώλ πξνο ηελ ΚΑΘ 

Α.Δ. θαη γηα ηα δύν θαηαζηήκαηα θαη ηνλ βνεζεηηθό ρώξν 

Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό κε ηελ ππνθαζηζηάκελε ζηελ κίζζσζε,  

Δηεξόξξπζκε εηαηξεία  κε ηελ επσλπκία ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ». 

 Β.  Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ιόγσ απνρώξεζεο 

κέινπο θαη εηζδνρήο λένπ ηεο κηζζώηξηαο εηαηξεία ηνπ Α-61 θαηαζηήκαηνο κε ηελ επσλπκία 

«Νηθόιανο Καθαξίλνο & ηα Ο.Δ.», ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε ύπαξμεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο 

πξνο ηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο θαζώο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 



Γ. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε κίζζσζε  ησλ ππ’ αξηζ. Κ-5 

θαη Κ-6   θαηαζηεκάησλ ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή εηαηξεία  κε ηελ επσλπκία 

«ΚΛΖΜΑΣΕΗΓΑ ΗΚΔ», δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΟΞΟΣΖ ΚΡΔΑΣΑ ΗΚΔ» ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε ηεο εμόθιεζεο όισλ ησλ νθεηιώλ πξνο ηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη γηα ηα δύν 

θαηαζηήκαηα θαζώο θαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο πνζνύ 2.000 € γηα θάζε κίζζην , 

δειαδή ζπλνιηθώο 4.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Σν πξναλαθεξόκελν ηέινο κεηαβνιήο ζα θαηαβιεζεί ζε 2 δόζεηο σο εμήο :  

Α)  πνζό 2.000 € κε ηελ ππνγξαθή ησλ κηζζσηεξίσλ ζπκθσλεηηθώλ 

Β)   πνζό 2.000 € εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ αλά 

θαηάζηεκα. 

Ζ παξάιεηςε εμόθιεζεο ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο ηελ πξναλαθεξόκελε δήιε εκέξα επηθέξεη 

ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο , ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο επέξρνληαη απζεκεξόλ. 

Σα αλσηέξσ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα κηζζσηήξηα ζπκθσλεηηθά. 

Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό κε ηελ ππνθαζηζηάκελε ζηελ κίζζσζε,  ε 

Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή εηαηξεία  κε ηελ επσλπκία «ΚΛΖΜΑΣΕΗΓΑ ΗΚΔ», δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΣΟΞΟΣΖ ΚΡΔΑΣΑ ΗΚΔ», ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνπο πξναλαθεξόκελνπο 

εηδηθνύο όξνπο πεξί θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο. 

 Γ. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ιόγσ απνρώξεζεο 

κέινπο θαη εηζδνρήο λένπ, ηεο κηζζώηξηαο εηαηξεία ησλ Γ-54 θαη Γ-55 θαηαζηεκάησλ κε ηελ 

επσλπκία «ΚΑΡΑΡΟΤΓΖ ΑΦΟΗ Ο.Δ», ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε ύπαξμεο νπνηαζδήπνηε 

νθεηιήο πξνο ηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο θαζώο εκπίπηεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

Δ. Να γίλεη δεθηή ε αίηεζε ζύκθσλα κε ην αξζξ. 6 § 4 Α2-565/2012 ΚΤΑ, λα 

απνρσξήζεη από ηελ κίζζσζε ε πθηζηάκελε κηζζώηξηα «ΑΦΟΗ ΜΤΡΛΑΚΖ ΟΔ.» θαη λα 

ππεηζέιζεη ζε απηήλ ε επηρείξεζε  «ΜΤΡΛΑΚΖ ΗΚΔ» κε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ, δηόηη απνηεινύλ κεηαμύ ηνπο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Να 

θαηαβιεζεί   ηέινο κεηαβνιήο 5.000€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ηξνπνηεηηθνύ κηζζσηεξίνπ.    

τ. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε κίζζσζε ηνπ Γ-51 

θαηαζηήκαηνο ε Δπζπκία αραλίδνπ ηνπ Υαξαιάκπνπο αηνκηθά, ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο 

κεηαβνιήο δηόηη δελ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. θαη εθόζνλ ζπκθσλνύλ ζηελ 

ππνθαηάζηαζε απηή θαη νη ππόινηπνη πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο - θιεξνλόκνη. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 



 ΘΔΜΑ 4ο:  Αλαλέσζε Μίζζσζεο 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 603/4/14-10-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αλαλέσζε 

ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κηζζώζεσλ  κε ηνλ θ. Γάληζε Γεώξγην, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4)  

κελώλ, ήηνη από 09.09.2019 έσο 08.01.2020 (κε αλαδξνκηθή ηζρύ). 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ  5
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 2394/5-8-2019  

                      Πξόζθιεζεο εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο «Παξαρώξεζεο θαηαζηήκαηνο 

                     155,81 η.κ. παξαπιεύξσο ηνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο  ζηελ  Κεληξηθή  

                     Αγνξά  Θεζζαινλίθεο Α.Δ., σο ρώξν εζηίαζεο» 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 603/5/14-10-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α) ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο 

Β) ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ  «Παξαρώξεζε  θαηαζηήκαηνο 

155,81 η.κ. παξαπιεύξσο ηνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο  ζηελ Κεληξηθή Αγνξά 

Θεζζαινλίθεο Α.Ε., σο ρώξν εζηίαζεο» στην κα RAFAELA KORDHISHTA 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 



 ΘΔΜΑ 6ο:  Έγθξηζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 603/6/14-10-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ  

έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ    

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 7ο:  Τπνγξαθή ηεο “ύκβαζεο Υνξήγεζεο Δηαηξηθήο Υξεσζηηθήο Κάξηαο” κε ηελ 

                     Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. θαη παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα 

                      ζπλαιιαγώλ κέζσ ηεο  παξαπάλσ Κάξηαο.   

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 603/7/14-10-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αλάζεζε 

ηεο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 2190/1920 θαη κόλν 

γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ηεο εηαηξηθήο ρξεσζηηθήο θάξηαο, κε ηηο παξαθάησ 

εμνπζίεο ππό ηνπο αλαγξαθόκελνπο ζε θάζε πεξίπησζε όξνπο: 

ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Μπνύξε Αληώλην, ν νπνίνο κε ηε ρξήζε ή ηελ 

πιεθηξνιόγεζε, θαηά πεξίπησζε, ηνπ απόξξεηνπ πξνζσπηθνύ θσδηθνύ αλαγλώξηζήο ηνπ 

(PIN), ζα  θάλεη αλάιεςε κεηξεηώλ νιόθιεξν ην 24σξν, θαη ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο, κέζσ 

ηνπ δηθηύνπ ησλ ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο, από ηνπο ινγαξηαζκνύο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλδεζεί 

ε θάξηα ή από ινγαξηαζκνύο αλνηρηώλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ Σξάπεδα, θαηαζέζεηο 

κεηξεηώλ ζε ινγαξηαζκό ηεο ζπλδεδεκέλν κε ηελ θάξηα, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΣΜ ηεο 



Σξάπεδαο θαη ζπλεξγαδόκελσλ Σξαπεδώλ, αγνξέο αγαζώλ κέζσ POS κε ρξέσζε ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ ινγαξηαζκώλ όςεσο ηεο εηαηξείαο ή ησλ αλνηρηώλ δαλείσλ, κεηαθνξά πνζώλ 

από ζπλδεδεκέλν ινγαξηαζκό όςεσο ή αλνηρηνύ δαλείνπ ζε ινγαξηαζκό ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξηθήο πηζησηηθήο θάξηαο, κεηαθνξά πνζώλ από ζπλδεδεκέλν ινγαξηαζκό όςεσο ηεο 

Δηαηξείαο ζε ζπλδεδεκέλν ινγαξηαζκό ηεο αλνηρηνύ δαλείνπ θαη αληίζηξνθα, εξώηεζε 

ππνινίπνπ θαη εθηύπσζε statement κέζσ ΑΣΜ γηα ηνπο ζπλδεδεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ή ηνπο 

ινγαξηαζκνύο αλνηρηώλ δαλείσλ, ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ ζύκβαζε θαη ζα πιεξνθνξείηαη ην 

ππόινηπν ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο Δηαηξείαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηελ εηαηξηθή ρξεσζηηθή 

θάξηα 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 8o:  Γηεμαγσγή δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 603/8/14-10-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, νκόθσλα ηελ 

Α) Σελ δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Γηεζλή Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηελ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ζηελ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. 

Β) Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηόκελεο δηαθήξπμεο, γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο.  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα είλαη ζε απόιπηε ζπλάξηεζε ησλ εηήζησλ 

θαηαλαιώζεσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ., νη νπνίεο ζα είλαη ελδεηθηηθέο θαη όρη δεζκεπηηθέο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 9
ο
 : Σηκνιόγηα ηόθσλ εμάκελσλ νθεηιεηώλ πξώελ κηζζσηώλ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 603/9/14-10-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, νκόθσλα tν Σκήκα 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. λα κελ εθδίδεη ηόθνπο εμακήλνπ γηα νθεηιέηεο 

πξώελ κηζζσηέο απηήο, νη νπνίνη έρνπλ απνρσξήζεη από ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 10
ο
: Αληηθαηάζηαζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηεο ΚΑΘ ΑΔ ζηε Σξάπεδα  

                      ηεο Διιάδνο θαη γηα ηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιώλ ζέζεο ζε κεηνρέο ηεο 

                        Κ.Α.Θ. ΑΔ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 603/10/14-10-2019 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε νκόθσλα: 

  Αξκόδηνη ζηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζώο θαη γηα ηελ ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιώλ  

ζέζεο ζε κεηνρέο ηεο Κ.Α.Θ. ΑΔ, νξίδνληαη νη : 

  Μπνύξεο Αληώληνο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

  Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

   Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ                                             Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.      

                                       

     ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ                                              ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Α) ΦΩΣΔΗΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

Β) ΜΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

Γ) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

η) Ζ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


