ΠΡΑΚΣΘΚΟ 601
Με αριθμό 601/29-08-2019
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 29ε
Απγνχζηνπ 2019 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:00κ.κ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 601ε ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 601/27-08-2019
πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ
ζέκαηα:
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Δπηθχξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 600/30-07-2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Πψιεζε ηνπ επιβατικού ΘΧ με αριθμό κσκλουορίας ΝΖΝ 9261 της Κεντρικής
Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., μάρκας BMW, σειρά 3 και έτος κσκλουορίας 2003
3. Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 6 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο
(Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
4. Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ηεο εηαηξείαο Euroaction A.E.
5. Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ εθπξνζψπνπ θάξηαο απφ ηελ ηξάπεδα Δurobank Ergasias
Α.Δ.
6. Γηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο INTERNET BANKING ζηελ Σξάπεδα
Eurobank Ergasias A.E. θαη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.
7. Αιτήματα επιτειρήσεων.
Παρέστησαν:
Ο Πξφεδξνο Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αληψληνο Μπνχξεο
Σα κέιε: α) Παλαγηψηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο απφ ηελ ΔΔΤΠ
β) Κνγηάλλεο Θεφδσξνο, κέινο πξνηαζείο απφ ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ
γ) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
δ) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο
Ο Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.., θ. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο, Γηεπζπληήο ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
ΘΕΜΑ 2ο : Δπηθχξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 600/30-07-2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
ΑΠΟΦΑΗ 601/2/29-08-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
επηθχξσζε ηνπ ππ’ αξ. 600/29-08-2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Γ..
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 3ο : Πψιεζε ηνπ επηβαηηθνχ ΗΥ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΝΕΝ 9261 ηεο
Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ., κάξθαο BMW, ζεηξά 3 θαη
έηνο θπθινθνξίαο 2003

ΑΠΟΦΑΗ 601/3/29-08-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
1. Σελ πψιεζε ηνπ παιαηνχ ΗΥ επηβαηηθνχ νρήκαηνο κάξθαο BMW ζεηξάο 3 κε ηελ
δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο, κέζσ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ.
2. Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηφκελεο Πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο
3. Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 13/9/2019 απφ
Δπηηξνπή ππαιιήισλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ηελ νπνία ζα απνηεινχλ :
Α. Κνπηζνπξίδεο Νηθφιανο, Γηεπζπληήο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Β. Γθνχξηζαο Υξήζηνο, Πξντζηάκελνο ηκ. Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Γ. Σζηιηάο Ησάλλεο, ππάιιεινο ηκ. Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Με αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο :
Α. Καξαθαζίδνπ, νθία Πξντζηακέλε ηκ. Γ/ψλ Τπεξεζηψλ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Β. Καιατηδή Πνιπμέλε, ππάιιεινο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Γ. Πάζρνπ Θενδψξα ππάιιεινο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Ωο κέιε Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ νξίδνληαη νη
Α. Καιέκνο Αιέμαλδξνο, Πξντζηάκελνο ηκ. Δπνπηείαο & Δκπνξίνπ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Β. Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε, ππάιιεινο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Γ. Αιεμίνπ σηήξηνο, ππάιιεινο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Με αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο :
Καξάκπειαο Παλαγηψηεο, Πεηαλίδεο Κσλζηαληίλνο, Ηνξδάλνπ Ησάλλεο, ππάιιεινη
Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 4o: Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 6 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο
(Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ΑΠΟΦΑΗ 601/4/29-08-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 5o : Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ηεο εηαηξείαο Euroaction A.E.

ΑΠΟΦΑΗ 601/5/29-08-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα (ν. θ.
Υαξαιακπίδεο απέρεη απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο):ηελ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο ηεο
εηαηξείαο Euroaction Α.Δ. γηα ηα παξαδνηέα:
Α) ηεο δξάζεο 1.1.2, Γηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφο έξγνπ, Παξαδνηέν ηειηθή αλαθνξά
πξνφδνπ (παξάηαζε κέρξη 20.12.2019)
Β) ηεο δξάζεο 5.1.1, ηξαηεγηθή αμηνιφγεζε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο, Παξαδνηέν έθζεζε ζηξαηεγηθήο αμηνιφγεζεο
(παξάηαζε κέρξη 09.12.2019), κε ηελ ππνγξαθή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά
ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο απφ 30.07.2018 ζχκβαζεο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.
ΘΕΜΑ 6ο : Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ εθπξνζψπνπ θάξηαο απφ ηελ ηξάπεδα Δurobank
Ergasias Α.Δ.
ΑΠΟΦΑΗ 601/6/29-08-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:, ηνλ
δηνξηζκφ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θ. Αλησλίνπ Μπνχξε ηνπ Βαζηιείνπ
σο Δηδηθνχ Δθπξνζψπνπ ηεο Δηαηξείαο έλαληη ηεο Σξάπεδαο ζηνλ νπνίν δίδεηαη ε εληνιή θαη
ε πιεξεμνπζηφηεηα, φπσο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, ρεηξίδεηαη ηα εμήο
ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θάξηα δπλάκελνο λα πξνβαίλεη θαη ζε θάζε ζπλαθή κε ηα
ζέκαηα απηά ελέξγεηα:
α)λα ππνδεηθλχεη ζηελ ηξάπεδα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο νπνίνπο ζα είλαη
ζπλδεδεκέλε ε Κάξηα, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα δηελεξγνχληαη κε ηε
ρξήζε ηεο επί ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ) θαηαζέζεηο-ελεκέξσζε θίλεζεο θαη ππνινίπνπ κφλν
ή πιήξεο πξφζβαζε).
β)λα νξίδεη ην θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν ζα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηελ θάξηα θαη ζα ηε
ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηελέξγεηα ησλ παξαπάλσ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο («Κάηνρνο»),
γ)λα αλαθαιεί ηνλ θάηνρν,

δ)λα νξίδεη λέν ή θαη άιιν θάηνρν, ζηνλ νπνίν ζα ρνξεγεί άιιε Κάξηα, ππνγξάθνληαο θαη
ζηηο δχν σο άλσ πεξηπηψζεηο λέα χκβαζε Κάξηαο. Ο Κάηνρνο ζα πξνζππνγξάθεη ηε
χκβαζε Κάξηαο, ζα παξαιακβάλεη ην ζψκα ηεο Κάξηαο θαη ηνλ Ρin θαη ζα πξνβαίλεη ζε
θάζε ελέξγεηα ή πξάμε πνπ ηνλ αθνξά θαη αλαθέξεηαη ζηε χκβαζε Κάξηαο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 7ο: Γηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο INTERNET BANKING ζηελ
Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E. θαη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 601/7/29-08-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
1. Να επαλελεξγνπνηεζεί

ε δπλαηφηεηα ηεο ΚΑΘ ΑΔ δηελέξγεηαο ηξαπεδηθψλ

ζπλαιιαγψλ κέζσ INTERNET BANKING κε ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E.
θαη ηελ Σξάπεδαο Πεηξαηψο Α.Δ.
2. Να δηνξηζηεί ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θ. Μπνχξεο Αληψληνο, σο
Δηδηθφο Δθπξφζσπνο ηεο Δηαηξείαο έλαληη ηεο Σξάπεδαο, ζηνλ νπνίν δίδεηαη ηελ εληνιή θαη
πιεξεμνπζηφηεηα φπσο, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΚΑΘ Α.Δ., ρεηξίδεηαη φια
γεληθψο ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ Internet Banking
(δπλάκελνο λα πξνβαίλεη θαη ζε θάζε ζπλαθή κε ηα ζέκαηα απηά ελέξγεηα, ππνγξάθνληαο
θαη θάζε αλαγθαίν έγγξαθν), φπσο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά:
α) Να ππνγξάςεη ηελ αίηεζε πξφζβαζεο ηεο Δηαηξείαο ζην Internet Banking θαη λα
απνδερζεί ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζπλεξγαζίαο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε απηή
β) Να νξίδεη ην/α θπζηθφ/ά πξφζσπν/α πνπ ζα έρεη/νπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην
Internet Banking θαη δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο
(«Υξήζηεο/εο»). Ο/νηΥξήζηεο/εο, ελεξγψληαο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο,
ζα έρεη/νπλ ηηο εμήο εηδηθφηεξεο εληνιέο θαη πιεξεμνπζηφηεηεο: βα) ζα παξαιάβεη/νπλ ηνπο
θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην Internet Banking θαη ζα ππνγξάςεη/νπλ ηε ζρεηηθή απφδεημε
παξαιαβήο ηνπο, ββ) θαηά ηελ πξψηε είζνδφ ηνπ/ο ζην Internet Banking, ζα απνδερζεί/νπλ
ειεθηξνληθά ηνπο Γεληθνχο Οξνπο πλαιιαγψλ ηεο Σξάπεδαο («ΓΟ»), απφ ηνπο νπνίνπο ζα
δηέπεηαη ε πξφζβαζε ηεο Δηαηξείαο ζην Internet Banking θαη ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ
απηνχ, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο αηηήζεσο βγ) ζα πξνβαίλεη/νπλ ζε θάζε ελέξγεηα
ή πξάμε πνπ ηνλ/ηνπο αθνξά σο Υξήζηε/εο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ Internet Banking
θαη ζηνπο ΓΟ.

γ) Να απελεξγνπνηεί/επαλελεξγνπνηεί ην/ηνπο Υξήζηε/εο,
δ) Να πξνζδηνξίδεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ην είδνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ην πνζνηηθφ
ηνπο φξην αλά Υξήζηε, εκεξνινγηαθή εκέξα θαη ζπλαιιαγή, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν
δηελέξγεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο Υξήζηεο (απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα),
ε) Να πξνζδηνξίδεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ην είδνο ησλ εθάζηνηε ηεξνπκέλσλ ζηελ
Σξάπεδα ινγαξηαζκψλ ηεο Δηαηξείαο, επί ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγνχληαη νη ζπλαιιαγέο,
ζη) ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Σξάπεδα
3. Σε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο winbank, ζηα αθνινχζα πξφζσπα κε ηηο
παξαθάησ εμνπζίεο ππφ ηνπο αλαγξαθφκελνπο ζε θάζε πεξίπησζε φξνπο:


ηνλ θ. Ληάπε Γεκήηξην ηνπ Νηθνιάνπ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ζηελ θα Πεηθίδνπ Μαξίλα ηνπ Ησάλλε,
Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ, νη νπνίνη ν θαζέλαο ρσξηζηά κε ηε ρξήζε ή ηελ πιεθηξνιφγεζε θαηά
πεξίπησζε, ηνπ απφξξεηνπ θσδηθνχ αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην ζχζηεκα winbank, ζα
δεζκεχνπλ έγθπξα ηελ εηαηξεία ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο, πιελ ηεο αγνξνπσιεζίαο
κεηνρψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 40.000,00. € ( ζαξάληα ρηιηάδεο €) αλά
ζπλαιιαγή.



ηνλ θ. Σζηιηά Ησάλλε ηνπ Αζαλαζίνπ, ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ζηελ θα
Γηαλλνχιε Μαξία ηνπ Αξηζηνθάλε, ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., νη νπνίνη ν θαζέλαο
ρσξηζηά κε ηε ρξήζε ηνπ απνξξήηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην
ζχζηεκα winbank, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο κφλν ησλ κε εγρξήκαησλ
ζπλαιιαγψλ.



Πξνο άξζε νηαδήπνηε ακθηζβήηεζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη νη σο άλσ αλαθεξφκελνη
ρξήζηεο (ππάιιεινη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.) δεζκεχνπλ έγθπξα ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ηελ
απνδνρή θαη ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο winbank alerts (ησλ ππεξεζηψλ ερνπζψλ ηελ
ηδηφηεηα ηεο εγρξήκαηεο ζπλαιιαγήο) ππφ ηα αλσηέξσ αληηζηνίρσο αλαθεξφκελα
φξηα.
Σν Γ απνδέρεηαη εηδηθφηεξα φηη ν/νη Υξήζηεο/εο πνπ νξίδεη ν Δηδηθφο Δθπξφζσπνο

θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζην Internet Banking δελ ζα παχεη/νπλ γηα θαλέλα ιφγν (φπσο
ελδεηθηηθά, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γ ή εθινγήο λένπ Γ ή παχζεσο,
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηνπ Δηδηθνχ Δθπξνζψπνπ) παξά κφλν ζε πεξίπησζε αλαθιήζεψο ηνπ
Υξήζηε/ψλ πνπ ζα ηζρχεη απφ ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απηήο πνπ ζα θαηαηεζεί ζηελ
Σξάπεδα γξαπηή δήισζε ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ νπνία ζα δεηείηαη ε νξηζηηθή απελεξγνπνίεζε
ηνπ/ηνπο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 8o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.

ΑΠΟΦΑΗ 601/8/29-08-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα, λα
γίλεη δεθηφ ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ ζηνλ
ππξήλα Β΄ TOCΚA KRESHNIK ηνπ Reshit, κε ηελ πξνυπφζεζε
θαηαβνιήο ηέινπο κεηαβνιήο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζε
δχν δφζεηο, σο εμήο:
Γφζε 500€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Γφζε 500€ εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ
Ο φξνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ πνζψλ ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο πξνηείλεηαη λα
ελζσκαησζεί σο φξνο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε κε πξνζήθνπζα θαηαβνιή ηνπ
ζα απνηειεί ιφγν ιχζεο ηεο κίζζσζεο.
Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ησλ
κηζζσηεξίσλ ζπκθσλεηηθψλ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο κίζζσζεο.
Σα παξαπάλσ ζα ηεζνχλ σο φξνη ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί.
Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ κε ηνλ ππνθαζηζηάκελν ζηε κίζζσζε
TOCΚA KRESHNIK ηνπ Reshit.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

O ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ

ΚΟΤΣΟΤΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
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Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ
Β) ΜΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
Γ) ) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Δ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ

