
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 595 

Με αριθμό 595/05-06-2019 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 5
Η
 Ινπλίνπ 

2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 595
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 595/03-06-2019 πξόζθιεζεο 

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

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Δπηθύξσζε Πξαθηηθώλ 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ επηηξνπήο γηα ηνλ δηαγσληζκό «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – Α) ησλ WC  

      (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρώξνο ζηάζκεπζεο κεηαμύ ππιώλ 2 θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. 

       Α.Δ.), Β) Δζσηεξηθώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο  Λαραλαγνξάο,  

      Γ) Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., Γ) Δθθιεζίαο, E)  Φπιαθίσλ ηεο  

      Κ.Α.Θ. Α.Δ. » 

4.    Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξ. 594/8/23-5-2019 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

 5.  Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Δλζηάζεσο  γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ Α-  

        21/22  θαηαζηεκάησλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

6.    Σξνπνπνίεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Αγνξάο (Λαραλαγνξάο) θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

      7.  Σαθηηθόο έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ηε 

              δηαρεηξηζηηθή ρξήζε έηνπο 2019 επηζθόπεζε ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ 

               θαηαζηάζεσλ 2019  βάζεη ΓΠΥΑ, δηελέξγεηα εηδηθνύ θνξνινγηθνύ έιεγρνπ θαη  

               έθδνζε εηδηθνύ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ γηα ην έηνο 2019. 

Παρέστησαν: 

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

Σα κέιε: α) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                β) Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

            γ) Υαξαιακπίδεο Ισάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο 

          δ) Σζέξλνο Ισάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο 

          ε) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

Ο Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. θαη  Γηεπζπληήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θ. 

Κνπηζνπξίδεο Νηθόιανο  

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 2
ο
 :  Δπηθύξσζε Πξαθηηθώλ  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 595/2/05-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Υαξαιακπίδε & Αιβαλνύ ελ επηθύξσζε ησλ ππ’ αξ. 

588/26-2-2019 -589/5/5-3-2019-590/14-3-2019-591/14-4-2019- 592/18-4-2019 - 593/8-5-

2019 &  594/23-5-2019 Πξαθηηθώλ ηνπ Γ..  

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 3 
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ επηηξνπήο γηα ηνλ δηαγσληζκό «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – 

                     Α) ησλ  WC (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρώξνο ζηάζκεπζεο κεηαμύ 

                          ππιώλ 2 θαη 3ηεο ΚΑΘ Α.Δ.), Β) Δζσηεξηθώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ  

                          ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο, Γ) Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο  

                          ΚΑΘ Α.Δ., Γ) Δθθιεζίαο, Δ) Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. » 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 595/3/05-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα, ηελ 

έγθξηζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ πξαθηηθώλ πνπ έρεη ζπληάμεη ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 

Σαθηηθώλ Γηαγσληζκώλ , θαηά ηελ δηελέξγεηα  ηνπ δηαγσληζκνύ :  

« Καζαξηόηεηα Α. ησλ WC (Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο – ρώξνο ζηάζκεπζεο κεηαμύ  

ππιώλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.). 

Β. Δζσηεξηθώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

Γ. Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

Γ. Δθθιεζίαο. 

Δ. Φπιαθίσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.» . 

Σα πξναλαθεξόκελα πξαθηηθά αθνξνύλ : 

1. Πξαθηηθό ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ κε εκεξνκελία 

ζύληαμεο 24/04/2019, ζύκθσλα κε ην νπνίν νη θάησζη αλαθεξόκελεο εηαηξίεο ζα πεξάζνπλ 

ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ: 



A/A  ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ   

1 

3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΙΑΘΔΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

2 SL ΔΛΛΑ    Ι Κ Δ 

3 

ΑΝΟΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Δ.Π.Δ.  

4 ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

5 ΔΛΔΚΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

6 

ΜΟΤΝΣΟΤΡΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΙΚΔ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΦΑΛΔΙΑ  

7 ΣΔΦΑΝΙΓΗ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  

8 ΥΑΛΣΙΟ .ΑΠΟΣΟΛΟ  

2. Πξαθηηθό ειέγρνπ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε εηζήγεζε γηα πξνζσξηλό αλάδνρν, κε 

εκεξνκελία 15/5/2019. 

 

Αλαιπηηθόηεξα , ην Γ.. απνθαζίδεη: 

A) Tελ απόξξηςε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ θάησζη ζπκκεηερόλησλ:  

1) SL ΔΛΛΑ  Ι Κ Δ  

2) ΜΟΤΝΣΟΤΡΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΙΚΔ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΦΑΛΔΙΑ, 

Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην αλαπόζπαζην πξαθηηθό 

 

Β)Σελ επηινγή ηεο εηαηξείαο ΥΑΛΣΙΟ . ΑΠΟΣΟΛΟ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ 

έξγνπ « Καζαξηόηεηα  

Α. ησλ WC (Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο – ρώξνο ζηάζκεπζεο κεηαμύ  ππιώλ 2 θαη 3 ηεο 

ΚΑΘ Α.Δ.). 

Β. Δζσηεξηθώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

Γ. Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

Γ. Δθθιεζίαο. 

Δ. Φπιαθίσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.  

κε πνζό 59.290,00 επξώ πιένλ Φ.Π.Α 24% αλά έηνο, δειαδή 118.580,00 επξώ πιένλ Φ.Π.Α. 

24% θαη γηα ηα 2 έηε (1
ν
 έηνο θαη έηνο πξναίξεζεο) ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηελ νπνία θαηέζεζε γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 749/5-3-2019 Γηαθήξπμε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=18054&tradingPartnerId=28339&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=Y62dSCT8Qg-obeBAwWNcVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=18054&tradingPartnerId=28339&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=Y62dSCT8Qg-obeBAwWNcVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=18054&tradingPartnerId=28339&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=Y62dSCT8Qg-obeBAwWNcVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=17070&tradingPartnerId=29416&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=VB8F3NpPzQWNNl-JpnKsYQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19045&tradingPartnerId=28470&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=pA-vmJubiqC1ckdnodaosQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=3103&tradingPartnerId=20281&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=ta56h_yEfOkHOP9CROf9nw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37978&tradingPartnerId=56134&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=InLwTh1IMTcmRu6lCTa07A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37978&tradingPartnerId=56134&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=InLwTh1IMTcmRu6lCTa07A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21263&tradingPartnerId=30916&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=MTJTZ1y-Z02wZu8p4tD6gA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21240&tradingPartnerId=30821&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=gi-yHM0knlrFityx0vGSHg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=17070&tradingPartnerId=29416&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=VB8F3NpPzQWNNl-JpnKsYQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37978&tradingPartnerId=56134&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=InLwTh1IMTcmRu6lCTa07A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37978&tradingPartnerId=56134&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=InLwTh1IMTcmRu6lCTa07A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37978&tradingPartnerId=56134&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=457408272&oapc=7&oas=InLwTh1IMTcmRu6lCTa07A..


 

ΘΔΜΑ 4
ο
: 

  
  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξ. 594/8/23-5-2019 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 595/4/05-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα 

ηξνπνπνίεζε ηεο 594/8/23-5-2019 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηνπ Γ.. θαη  

 Α. ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εμακήλνπ πξναίξεζεο – εθ κέξνπο ηεο Κ.Α.ζ. Α.Δ.- κε ηελ 

πθηζηάκελε αλάδνρν εηαηξεία «ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Κ. ΑΝΓΡΟΝΙΚΙΓΗ & ΙΑ Ο.Δ.»  

       θαη Β. ηελ ζύληαμε θαη δηελέξγεηα όισλ ησλ πξναπαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ από ην 

αξκόδην γξαθείν Πξνκεζεηώλ & πκβάζεσλ ηνπ ηκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ππεύζπλν ηκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ηα ζηειέρε θαη 

ζπλεξγάηεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., έηζη ώζηε λα εηνηκαζηεί θαη λα εηζαρζεί πξνο ςήθηζε λέα 

Πξνθήξπμε κε αληηθείκελν ηελ ζπληήξεζε – επίβιεςε θαη επηθπιαθή όισλ ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκό ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Λαραλαγνξά - 

Κξεαηαγνξά) ακέζσο κεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ ηεο πθηζηάκελεο ζύκβαζεο. 

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ.5
ο
 : Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Δλζηάζεσο  γηα ηελ εθκίζζσζε 

                    ησλ Α-21/22  θαηαζηεκάησλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 595/5/05-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία  κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Υαξαιακπίδε & θνπιαξηώηε ελώ ε θα Αιβαλνύ 

δειώλεη παξνύζα ηελ έγθξηζε ηνπ ζπλεκκέλνπ Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ηελ απόξξηςε ηεο ελζηάζεσο ηεο εηαηξείαο « ΓΔΓΔΝΑΚΗ ΓΔΠΟΙΝΑ 

Μ.Δ.Π.Δ.»  

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

 

 ΘΔΜΑ 6ο: Σξνπνπνίεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Αγνξάο (Λαραλαγνξάο) θαηά ηε ζεξηλή  

                               πεξίνδν. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 595/6/05-06-2019 

 

 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Αγνξάο (Λαραλαγνξάο) θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν σο 

αθνινύζσο: 

Σα θαηαζηήκαηα ηεο Λαραλαγνξάο λα παξακείλνπλ θιεηζηά ηηο Παξαζθεπέο θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν (από Παξαζθεπή 12 Ινπιίνπ 2019 έσο 13 επηεκβξίνπ 2019) ηόζν γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο όζν θαη γηα ηνπο αγνξαζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην 

ρώξν ηεο Λαραλαγνξάο, εθηόο ησλ σο άλσ πεξηπηώζεσλ (Α, Β, Γ,)  όπνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην .Δ.Κ.Λ.Θ. ζα εμεηάδεηαη ην αίηεκα θαη ζα ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα ζηηο επηρεηξήζεηο-

κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ θαη ηηο Παξαζθεπέο ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ 

(12-7-2019 έσο 13-9-2019) θαηά ηελ νπνία ε Αγνξά ζα είλαη θιεηζηή.  

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 7
ο
 : Σαθηηθόο έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. 

                    Α.Δ. γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε έηνπο 2019 επηζθόπεζε ησλ 

                    εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2019  βάζεη ΓΠΥΑ, δηελέξγεηα 

                    εηδηθνύ θνξνινγηθνύ έιεγρνπ θαη έθδνζε εηδηθνύ θνξνινγηθνύ 

                     πηζηνπνηεηηθνύ γηα ην έηνο 2019. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 595/7/05-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

αλαβνιή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο  

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

               ΣΗ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                                                                                           

          

 

                                      

          ΥΑΜΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ                                       ΚΟΤΣΟΤΡΙΓΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ 

 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

Α) ΚΟΤΛΑΡΙΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

Β) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΗ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ  ΙΩΑΝΝΗ 

Γ) ΣΔΡΝΟ  ΙΩΑΝΝΗ 

Δ) ΠΔΣΚΙΓΟΤ ΜΑΡΙΝΑ 

 


