ΠΡΑΚΣΙΚΟ 575
Με αριθμό 575/14-08-2018
ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 14ε
Απγνχζηνπ 2018 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:00 κ.κ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ζπλήιζε ζηελ 575ε ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 575/10-08-2018 πξφζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ».
3. Κήξπμε αλαδφρνπ – έγθξηζε πξαθηηθνχ γηα : ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΠΟ ΓΤΟ (2) ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΜΗ
ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «SUPPORTING
SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL
EXCLUSION» ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ: SOCIAL PLATE (ΓΡΑΗ 4.1.2.)».
4. Σξνπνπνίεζε άξζξσλ 4 (θνπφο) & 14 (Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ)
Καηαζηαηηθνχ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
5. Δμέηαζε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ην Κ-15 θαηάζηεκα
Παρέζηηζαν:
Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
Σα κέιε: α) Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο, Αληηπξφεδξνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
α) θνπιαξηψηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
β) Κνγηάλλεο Θεφδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
γ) Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Υαξαιακπίδεο Ισάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ε) Σζέξλνο Ισάλλεο, εθπξ. εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο
ζη) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο
Ο

Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο &Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθφιανο

Κνπηζνπξίδεο.
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΘΔΜΑ 2ο : Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ»

ΑΠΟΦΑΗ 575/2/14-08-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα, ηελ έγθξηζε
παξαιαβήο ηεο παξνρήο φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ.
Η απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 3ο : Κήξπμε αλαδφρνπ – έγθξηζε πξαθηηθνχ γηα : ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΠΟ ΓΤΟ (2) ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΣΗ
ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ: SOCIAL
PLATE (ΓΡΑΗ 4.1.2.)».

ΑΠΟΦΑΗ 575/3/14-08-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα (ν θ.
Υαξαιακπίδεο απέρεη απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ ςεθνθνξία):
1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πξαθηηθνχ
2. Σελ θήξπμε ηεο θαο. Βιργινίας Δσθσμιάδοσ σο αλαδφρνπ γηα ηελ κία εθ ησλ δχν ζέζεσλ γηα
ηνλ δηαγσληζκφ «Δπαναληπηική Γηαθήξπμε ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΠΟ ΓΤΟ (2) ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΜΗ
ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «SUPPORTING
SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION»
ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ: SOCIAL PLATE (ΓΡΑΗ 4.1.2.)»
Η αλάζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ππνγξαθή ζχκβαζεο 10κελεο δηάξθεηαο θαη κε ζπλνιηθή
ακνηβή 15.000,00€ ( κείνλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ).
Η απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 4 ο: Σξνπνπνίεζε άξζξσλ 4 (θνπφο) & 14 (Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ)
Καηαζηαηηθνχ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 575/4/14-08-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
εηζήγεζε πξνο ηνλ κέηνρν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Δ.Δ.Τ. Π. Α.Δ.) ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηεο Κ.Α.Θ. Α. Δ. θαη εηδηθφηεξα:
1). Α. Σελ πξνζζήθε εδαθίνπ 2 ζηελ § 2 ηνπ άξζξνπ 4 (θνπφο) ηνπ Καηαζηαηηθνχ
θαη
Β. Σελ πξνζζήθε παξαγξάθνπ ππ’αξ. 12 ζην άξζξν 4 (θνπφο) ηνπ Καηαζηαηηθνχ
ην νπνίν δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:
Άξζξν 4
θνπφο
θνπφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. είλαη :
1.- Η δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ.
κε ζθνπφ ηελ επσθειέζηεξε γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε δηαθίλεζε - εκπνξία ησλ
νπσξνθεπεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (θξέαο, ςάξηα, αλζνθνκηθά
θ.ιπ.) λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηεξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο
θαη πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά.
2.- Η αλάπηπμε θαη φπνπ απαηηείηαη δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο, ε αλαβάζκηζε
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο, ψζηε λα δηακνξθψζεη ζην ρψξν ηεο επλντθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
άζθεζεο ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ νπσξνθεπεπηηθψλ, θξεάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ, λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ θ.ιπ., ε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο
θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, πξνο φθεινο ηφζν ηνπ παξαγσγνχ φζν θαη ηνπ θαηαλαισηή.
Δηδηθφηεξα θαη ελδεηθηηθψο γηα ηελ αλαβάζκηζε

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη

εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ, ε Κ.Α.Θ.
Α.Δ. κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ φπσο
μελνδνρεηαθήο ππνζηήξημεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο νρεκάησλ, παξνρήο πξσηνβάζκηαο
ηαηξηθήο θξνληίδαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, ησλ κηζζσηψλ ηεο θαη ησλ
ινηπψλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη θάζε παξεκθεξή δξαζηεξηφηεηα, πνπ αλαβαζκίζεη ηηο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο
Πεξαηηέξσ, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο
Θεζζαινλίθεο Α.Δ. δχλαηαη λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηε δεκηνπξγία είηε

παξαζθεπαζηεξίνπ - ηππνπνίεζεο λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ είηε
εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο παξαζθεπαζκάησλ λσπνχ θξέαηνο, εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ηηο
απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
απηέο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
3.- Η θαζ’ νηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν ππνβνήζεζε θαη ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ
εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρνλδξεκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή πνπ
εδξεχνπλ ζην ρψξν ηεο Αγνξάο, ηδηαίηεξα πξνο ηηο γεηηνληθέο Βαιθαληθέο ρψξεο - αλάπηπμε
δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ - κε πξννπηηθή λα κεηεμειηρζεί ν ρψξνο ζε κία ζχγρξνλε Κεληξηθή
Αγνξά κε ξφιν θαη πξννπηηθή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.
4.- Η ζχζηαζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ίδην ή
παξεκθεξή ζθνπφ θαη γεληθά επηδηψθνπλ ζθνπνχο ζπλαθείο ή ππνβνεζεηηθνχο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο, κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
5.- Η εθκίζζσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε απνθάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ησλ θαηαζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ
ηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαθίλεζε, δηαινγή, ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη
εκπνξία, ζηηο πάζεο θχζεσο ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξντφλησλ
ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, νκάδεο παξαγσγψλ, έλαληη
κηζζψκαηνο ή άιινπ αλαιφγνπ ηηκήκαηνο.
6.- Η εθκίζζσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε απνθάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, Σξάπεδεο θαη
βνεζεηηθέο επηρεηξήζεηο (εζηηαηνξίσλ, αλαςπθηεξίσλ, αληιηψλ βελδίλεο θ.ιπ.) νπνησλδήπνηε
ρψξσλ επηιέμεη ε ίδηα, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, έλαληη
κηζζψκαηνο ή άιινπ αλαιφγνπ ηηκήκαηνο.
7.- Η νξγάλσζε ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο γηα ηελ εθπφλεζε πάζεο θχζεσο
εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο
ίδηαο ή γηα ινγαξηαζκφ Σξίησλ επ' ακνηβή.
8.- Η παξνρή επ' ακνηβή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο πξνο θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα. Κξάηε ή Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ
νπσξνθεπεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ.
9.- Η αλάζεζε κέρξηο φηνπ νξγαλψζεη ε ίδηα ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, ζε ηξίηνπο, εκεδαπά ή
αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηελ εθπφλεζε πάζεο θχζεσο εξεπλψλ ή κειεηψλ,
θαηαζθεπψλ έξγσλ θαζψο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, γηα
ινγαξηαζκφ ηεο ίδηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
10.- Η κέξηκλα θαη πξφλνηα γηα ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη
επηκφξθσζε ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ.
11- Η αλάιεςε, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ή κφλε ηεο,

πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ αθνξνχλ ην δηαζπλνξηαθφ
εκπφξην κε ηξίηεο ρψξεο, ηελ εθπαίδεπζε θ.ιπ.
12. Η δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ελεξγεηαθψλ
πφξσλ ησλ ρψξσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο.
2) Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 14 (Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διεγθηή) ην νπνίν
δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:
Άξζξν 14
Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
1.- Η Κ.Α.Θ. Α.Δ. ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η ππεξεζία
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
Α Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία,
Β) Παξαθνινπζεί θαη αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ζην φξγαλν δηνίθεζεο,
θαζψο θαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ζηνπο εθάζηνηε αξκφδηνπο θνξείο,
πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ή ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο ή παξάβαζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 3429/2005 απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ νξγάλνπ
δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ, ηνπ
δηνηθεηή ή ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή,
Γ) Δλεκεξψλεη εγγξάθσο κία θνξά ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ή ην φξγαλν δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπο
εθάζηνηε αξκφδηνπο θνξείο, γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί,
Γ) Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή θαη ηελ αθξίβεηα νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο
δεηεζεί απφ ηνπο εθάζηνηε αξκφδηνπο θνξείο θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ην
έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηνί αζθνχλ.
2.- ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απαζρνιείηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ εζσηεξηθφο
ειεγθηήο, πνπ νξίδεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη
αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.,
παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζχκβαζε παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ θαη δελ απνθηνχλ
ηδηφηεηα ππαιιήινπ ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
Η απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 5ο : Δμέηαζε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 1866/27-6-2018 πξφζθιεζεο
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. Κ-15 θαηαζηήκαηνο
ηεο Κξεαηαγνξάο.

ΑΠΟΦΑΗ 575/5/14-08-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
1. Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο.
2. Να πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε
επηρείξεζε ηνπ θ. Παππά Γεσξγίνπ.
Η απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΣΗ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΥΑΜΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΚΟΤΣΟΤΡΙΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
Α) ΚΟΤΛΑΡΙΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
Β) ΚΟΓΙΟΑΝΝΗ ΘΔΟΓΩΡΟ
Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΗ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ ΙΩΑΝΝΗ
Δ) ΣΔΡΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
Σ) ΠΔΣΚΙΓΟΤ ΜΑΡΙΝΑ

