
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 571 

Με αριθμό 571/11-07-2018 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 11
ε  

Ηνπιίνπ 

2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη. ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 571
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 571/09-07-2018 πξόζθιεζεο 

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

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

3. Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα  

     Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ρξήζεο 2017 θαη έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γ..  

     ρξήζεο 2017. 

4. ύγθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 2018. 

5. Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηή ηεο Λαραλαγνξάο, ν νπνίνο έρεη νθεηιέο ζηελ Κ.Α.Θ.  

    Α.Δ. 

6. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

7. Με κηζζνινγηθέο παξνρέο. 

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

     παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ». 

9. Οξηζκόο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ρξεσζηηθώλ  ππνινίπσλ. 

10. Δμέηαζε αηηήκαηνο κηζζσηή γηα δηαθαλνληζκό νθεηιώλ 

11.  Υνξεγία  ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζην Δζληθό Υηνλνδξνκηθό Κέληξν ειίνπ Ζκαζίαο. 

12.  Δλεκέξσζε επί ελεξγεηώλ ηνπ ΔΚΛΘ ζρεηηθώο κε εξσηεκαηνιόγην δηαβνύιεπζεο  

     ηεο εηαηξείαο  «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ 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)   Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. 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 ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο. 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 



ΘΕΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/2/11-07-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα, nα 

γίλεη δεθηό ην αηηήκαηα ηεο ακνηβαίαο αληαιιαγήο ησλ θαηαζηεκάησλ Γ-15 ηεο εηαηξείαο 

«ΝΔΝΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΠΔ» κε ην Γ-26 από ηνπ θ.  ηαύξνπ 

Κακπνπζάθε θαη λα ηξνπνπνηεζνύλ ακνηβαίσο ηα κηζζσηήξηα ζπκβόιαηα ησλ κηζζίσλ 

θαηαζηεκάησλ κόλνλ σο πξνο ηνπο λένπο κηζζσηέο θαη ζπγθεθξηκέλσο ε εηαηξεία 

«ΝΔΝΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΠΔ» ζα είλαη κηζζώηξηα ηνπ Γ-26 

θαηαζηήκαηνο θαη ν ηαύξνο Κακπνπζάθεο ηνπ ηπιηαλνύ ζα είλαη κηζζσηήο ηνπ Γ-15 

θαηαζηήκαηνο κεηά ηελ παξνύζα αληαιιαγή, ελώ ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηνη όινη νη 

ινηπνί όξνη εθάζηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ θαζώο θαη ην θαηαβαιιόκελν κίζζσκα θαη 

ε ιήμε ηεο κίζζσζε αληηζηνίρσο πξνο ην κίζζην, ην νπνίν αθνξά θαζέλα από απηά. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα                   

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ρξήζεο 2017 θαη έθζεζεο δηαρείξηζεο  ηνπ  Γ.. ρξήζεο 

2017. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/3/11-07-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε:  

1. Σελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2017 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή  

Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζεο  κε ηε πξνζζήθε εηζήγεζεο πξνο ηνλ κέηνρν γηα δηαλνκή κεξίζκαηνο, πνζνύ 

113.250,00€, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Σελ έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρξήζεο ηνπ 2017. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

ΘΕΜΑ  4
ο
: ύγθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 2018 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/4/11-07-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Σε ζύγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηελ 27ε Ηνπιίνπ  2018, εκέξα Παξαζθεπή 

θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη, ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζηε Ν. Μελεκέλε Θεζζαινλίθεο, γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1.Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο ρξήζεο 2017 θαη έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. ρξήζεο 2017. 

2.Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ νξθσηνύ  ειεγθηή –ινγηζηή από θάζε  επζύλε 

απνδεκίσζεο  επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη επί ησλ πεπξαγκέλσλ θαηά ηε 

δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 2017. 

3. Δθινγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηεο : 

 γηα ηνλ ηαθηηθό  έιεγρν ηεο ρξήζεο ηνπ 2018 & έθδνζε θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ  

ρξήζεο 2018  

 επηζθόπεζε εμακεληαίαο  νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 2018  βάζε ησλ ΓΠΥΑ  

 έγθξηζε αλάζεζεο ρνξήγεζεο θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ρξήζεο 2017 

4. Γηαλνκή κεξίζκαηνο ρξήζεο 2017 

5. Έγθξηζε από ηελ Σαθηηθή Γ.. ησλ κεηόρσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηνπ  ύςνπο ησλ  ακνηβώλ ηνπ 

Πξνέδξνπ, Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνύιηνπ ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. θαη ησλ εμόδσλ θίλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, ησλ κειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνύιηνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ην έηνο 2017 

6. Έγθξηζε ζύζηαζεο θαη θαηαζηαηηθνύ ηεο ΑΜΚΔ κε ηελ επσλπκία  «Κνηλσληθή 

Δπηζηηηζηηθή Βνήζεηα Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή εηαηξεία» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Κνηλσληθή 

Δπηζηηηζηηθή Βνήζεηα». 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 5 
ο
:  Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηή ηεο Λαραλαγνξάο, ν νπνίνο έρεη νθεηιέο ζηελ  

                     Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/5/11-07-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 Α. Σελ αλαζηνιή πινπνίεζεο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ 570/3/26-6-2018 πξνεγνύκελε 

απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ Α.Δ. 

Β. ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο δηαθαλνληζκνύ ηεο εηαηξείαο  εηαηξεία  «Αθνί 

Γεκεηξηάδε Ο.Δ.» , κηζζώηξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο (Α-41) ηεο Λαραλαγνξάο  

Γ. Να εμνπζηνδνηεζεί ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο λα ζπληάμεη θαη 

ζπκθσλήζεη ηνπο επηκέξνπο όξνπο ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Γ. ζε πεξίπησζε  κε ηήξεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ δηαθαλνληζκνύ από πιεπξάο ηεο 

κηζζώηξηαο εηαηξείαο ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα εθηειέζεη ηελ ππ’ αξ. 570/3/26-6-2018 απόθαζε, κε 

δηαπηζησηηθή απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΚΑΘ Α.Δ., δίρσο λα απαηηείηαη  λέα απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ . 

Δ. Να εμνπζηνδνηεζεί ν Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. λα πξνβεί ζε δηαπηζησηηθή 

απόθαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππ’ αξ. 570/3/26-6-2018 αλαζηειιόκελεο απόθαζεο, ζε 

πεξίπησζε  κε ηήξεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ δηαθαλνληζκνύ από πιεπξάο ηεο κηζζώηξηαο  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 6ο:  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/6/11-07-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Σελ απόξξηςε ηεο έλζηαζε ηεο Καξαγθηνιίδνπ Κπξηαθνύιαο Απόζηνινπ θαη ηελ 

επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ησλ # 30,00 € #  πνπ ηεο επηβιήζεθε.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



ΘΕΜΑ 7
ο
 :  Με κηζζνινγηθέο παξνρέο 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/7/11-07-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Σελ  επηθαηξνπνίεζε ηεο απόθαζεο 553/9/15-11-2017 γηα ην 2018  κε ην πνζό:         

# 5.000,00 € # ( πιένλ θόξσλ),  ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ζέζε επζύλεο θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ ππαιιήινπ ή ιεηηνπξγνύ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε ππεξεζηαθή αλάγθε γηα 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Α.Θ.  Α.Δ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 :  Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο      

                     ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/8/11-07-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα, ηελ έγθξηζε  

παξαιαβήο ηεο παξνρήο  όισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ  ππεξεζηώλ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Οξηζκόο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ρξεσζηηθώλ ππνινίπσλ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/9/11-07-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ν νπνίνο πξνηείλεη ε δηαδηθαζία λα δηελεξγείηαη κεηά 

ηνπο έμη κήλεο:  



Σελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ρξεσζηηθώλ ππνινίπσλ, σο 

αθνινύζσο: 

1.   Κάζε έλα (1) κήλα ην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ζα εθδίδεη θαηάζηαζε  κε  

ηνπο κηζζσηέο πνπ νθείινπλ πάλσ από 3 κηζζώκαηα θαη 3 αίζξηα ζηελ Λαραλαγνξά θαη πάλσ 

από 3 κηζζώκαηα ζηε Κξεαηαγνξά. Οη νθεηιέο δαπάλεο ξεύκαηνο (ΓΔΖ) ηεο Κξεαηαγνξάο 

ζα είλαη άκεζα απαηηεηέο. 

2. Ζ θαηάζηαζε ζα δηαβηβάδεηαη ζηε Ννκηθή Τπεξεζία, ε νπνία ζα απνζηέιιεη έγξαθα 

ζηνπο νθεηιέηεο ηάζζνληαο δηάζηεκα δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ γηα ηελ εμόθιεζε. 

3. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ζα εηνηκάδεηαη εηζήγεζε πξνο 

ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηηο λνκηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 

ζα πξνβεί ε Ννκηθή Τπεξεζία (θαηάζεζε αγσγήο, εμσδίθσλ, Γηαηαγώλ απόδνζεο θαη 

θαηαβνιήο κηζζσκάησλ, άιιεο). 

4. ε πεξίπησζε παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο κε κεξηθή θαηαβνιή ρσξίο πιήξε 

εμόθιεζε, ε Ννκηθή Τπεξεζία ζα ελεκεξώλεη ηνλ Γηεπζπληή, ν νπνίνο κε έγγξαθν ηνπ ζα 

νξίδεη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ε Ννκηθή Τπεξεζία (εμώδηθνο γηα εμόθιεζε ή 

δηαθαλνληζκό, εηζήγεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, άιιεο).  

5. Ζ όιε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα δηέπεηαη από ηνπο θαλόλεο δηαθύιαμεο ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ αηνκηθώλ κηζζσηώλ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
  :Δμέηαζε αηηήκαηνο κηζζσηή γηα δηαθαλνληζκό νθεηιώλ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/10/11-07-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ θ. Μηραήι Μνπηαθίδε,  κηζζσηή ηνπ θαηαζηήκαηνο ραξηηθώλ 

ζηνλ Β΄ Ππξήλα, ρσξίο ηελ αθαίξεζε δαπάλεο ύδξεπζεο θαη ρσξίο ηελ ρνξήγεζε έθπησζεο, 

θαζώο απηή ρνξεγείηαη όηαλ δελ ππάξρνπλ νθεηιέο. Να εμνπζηνδνηεζεί ν Πξόεδξνο θαη 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, λα θαζνξίζεη ηνλ 

αξηζκό ησλ δόζεσλ βάζεη ηνπ πνζνύ νθεηιήο όπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαζώο θαη όινπο ηνπο ππόινηπνπο όξνπο ηνπ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 



ΘΕΜΑ  11
ο
 : Υνξεγία  ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζην  Δζληθό Υηνλνδξνκηθό Κέληξν ειίνπ Ζκαζίαο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/11/11-07-2018 

 

 

      Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε: ηελ έγθξηζε ρνξεγίαο ύςνπο # 1.000,00 € #  ζην Δζληθό  

Υηνλνδξνκηθό Κέληξν ειίνπ Ζκαζίαο   

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
 :  Δλεκέξσζε επί ελεξγεηώλ ηνπ ΔΚΛΘ ζρεηηθώο κε εξσηεκαηνιόγην  

                    δηαβνύιεπζεο ηεο εηαηξείαο  «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.» 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 571/12/11-07-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία, κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Υαξαιακπίδε  όηη ζα πξέπεη λα ζπλερηζζεί ε 

δηαδηθαζία θαηάζεζεο ηεο πξόηαζεο  από ηελ «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.», παξά ηηο ελζηάζεηο  

θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ .Δ.Κ.Λ.Θ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ                          Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

               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) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                    Δ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


