
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 598 

Με αριθμό 598/04-07-2019 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 04
ε
  Ηνπιίνπ 

2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00 κ..κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε 

ζηελ 598
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Δπηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 597/19 -6-2019 Πξαθηηθνύ ηνπ Γ..  

3. Σξνπνπνίεζε άξζξνπ ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Δξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο  

       Κ.Α.Θ. Α.Δ  

4. πγθξόηεζε ησλ Α΄Τ..Α.Π. & Β΄ Τ..Α.Π. Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

5. Καζαξηόηεηα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

6. Γηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο INTERNET BANKING ζηελ Σξάπεδα 

     Eurobank Ergasias A.E. θαη  ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. 

7. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 685/26-2-2019 Πξόζθιεζε 

      Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ησλ ππ’ αξηζκ. Α-21/22 θαηαζηεκάησλ ηεο  

     Λαραλαγνξάο. 

8. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 681/26-2-2019 Πξόζθιεζε 

       Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ππ’ αξηζκ. Α-24 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο 

9. πληήξεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο 

      Θεζζαινλίθεο Α.Δ.(ΚΑΘ Α.Δ.) 

10. Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ εθπξνζώπνπ θάξηαο από ηελ ηξάπεδα Δurobank Ergasias  

      Α.Δ. 

11. Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

12. πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζην άξζξν  16 ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ  Λεηηνπξγίαο  

      (Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκσλ).  

13. Οξηζκόο ακνηβήο ηεο  Δπηηξνπήο Διέγρνπ Κ.Α.Θ. Α.Δ.    

14. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηνλ Γηαγσληζκό «Δλνηθίαζε  θάδσλ –  

              Μεηαθνξά  απηώλ  θαη απόζεζε απνξξηκκάησλ ζε Υ.Τ.Σ.Α. Μαπξνξάρεο».  

Παρέστησαν: 

Ο Πξόεδξνο Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο  

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 Υάτηαο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ 

            δ) Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο πξνηαζείο από ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθώλ 



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

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

    δ)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

Ο Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.., θ. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο, Γηεπζπληήο ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

 

 

ΘΔΜΑ 2
ο
 :  Δπηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 597/19 -6-2019 Πξαθηηθνύ ηνπ Γ..  

 

 

    

ΑΠΟΦΑΗ 598/2/04-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

επηθύξσζε ηνπ ππ’ αξ. 597/19-6-2019 Πξαθηηθνύ ηνπ Γ..  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 3 
ο
 : Σξνπνπνίεζε άξζξνπ ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Δξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο  

                      Κ.Α.Θ. Α.Δ  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/3/04-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα : 

A. Σελ ηξνπνπνίεζε ησλ § 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 9.3 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Δξγαζίαο  

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

   « 9.3   Πξναγσγέο πξνζσπηθνύ – πκβνύιην Πξναγσγώλ» σο εμήο: 

5. Σν Α΄ βάζκην Τπεξεζηαθό πκβνύιην Αμηνιόγεζεο θαη Πξναγσγώλ (Τ..Α.Π.), 

απαξηίδεηαη από ην Γηεπζύλνληα ύκβνπιν σο Πξόεδξν, έλα (1) κέινο ηνπ Γ.. πνπ νξίδεηαη 

κε απόθαζε ηνπ Γ.. θαη έλαλ (1) εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.     



6. Σν Β΄βάζκην Τπεξεζηαθό πκβνύιην Αμηνιόγεζεο θαη Πξναγσγώλ (Τ..Α.Π.), 

απαξηίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. σο Πξόεδξν, δύν (2) κέιε ηνπ Γ.. πνπ 

νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. θαη δύν (2) εθπξνζώπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο.     

Β. Σελ θαηάξγεζε ηεο ππ’αξ. 415/4/04-04-2013 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ  4
ο
 : πγθξόηεζε ησλ Α΄Τ..Α.Π. & Β΄ Τ..Α.Π. Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/4/04-07-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα : 

Α) Σε ζπγθξόηεζε  ηνπ Α΄ βάζκηνπ Τ..Α.Π. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. σο εμήο: 

1. Σνλ θ. Μπνύξε Αληώλην, σο Πξόεδξν ηνπ Α΄/βάζκηνπ Τ..Α.Π. βάζεη ηνπ  

άξζξνπ 9.3.5 ηνπ Γελ. Καλ. Δξγαζίαο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ  

415/4/04-04-2013 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ. ην νπνίν νξίδεη όηη Πξόεδξνο ηνπ Α΄ 

βάζκηνπ Τ..Α.Π. νξίδεηαη  ν εθάζηνηε  Αλαπιεξσηήο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ.    

2. Σνλ θ. Κνγηάλλε Θεόδσξν, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., σο κέινο ηνπ Α΄ 

βάζκηνπ Τ..Α.Π. θαη ηνλ θ  Σζέξλν Ησάλλε, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., σο 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Α΄ βάζκηνπ Τ..Α.Π. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

3. Σνλ θ. Σζηιηά Ησάλλε,, εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., κε 

αλαπιεξσηή ηνπ  ηνλ θ. Παπαγηάλλε Παλαγηώηε, ζύκθσλα κε ην απνηέιεζκα ησλ  εθινγώλ   

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ Σεηάξηε 6 Γεθεκβξίνπ 2017 από ηνλ ύιινγν Τπαιιήισλ 

Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο. 

Β) Σε ζπγθξόηεζε ηνπ Β΄ βάζκηνπ Τ..Α.Π. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. σο εμήο: 

1. Σνλ θ. Παπαδόπνπιν Θεόδσξν, σο Πξόεδξν ηνπ Β΄/βάζκηνπ Τ..Α.Π. βάζεη ηνπ  

άξζξνπ 9.3.6 ηνπ Γελ. Καλ. Δξγαζίαο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ην νπνίν νξίδεη όηη Πξόεδξνο ηνπ Β΄ 

Τ..Α.Π. νξίδεηαη  ν εθάζηνηε  Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.    



2. Σνπο θ. θ.  Υαξαιακπίδε Ησάλλε θαη Υάτηα Βαζίιεην, κέιε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ., σο κέιε ηνπ Β΄ βάζκηνπ Τ..Α.Π. θαη ηνπο θ. θ. Φσηεηλό Αιέμαλδξν θαη Μαγθά 

Παλαγηώηε, κέιε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Β΄ βάζκηνπ 

Τ..Α.Π. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.   

3. Σνλ θ. Γθνύξηζα Υξήζην θαη ηελ θα Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε, σο εθπξνζώπνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., κε αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνλ θ. Νηθόιαν Κνπηζνπξίδε, θαη ηνλ 

θ. Ληάπε Γεκήηξην, ζύκθσλα κε ην απνηέιεζκα ησλ  εθινγώλ   πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 

Σεηάξηε 6 Γεθεκβξίνπ 2017 από ηνλ ύιινγν Τπαιιήισλ Κεληξηθήο Αγνξάο 

Θεζζαινλίθεο. 

4. Καζήθνληα Γξακκαηέα θαη γηα ην Α΄ βάζκηνπ θαη γηα ην Β΄ βάζκην Τ..Α.Π. 

αλαιακβάλεη ε ππάιιεινο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ε θα Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε θαη ζε πεξίπησζε 

θσιύκαηόο ηεο ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην Β΄Τ..Α.Π. ε αλαπιεξώηξηα ηεο θα. Πεηθίδνπ 

Μαξίλα. 

Ζ ζεηεία ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ αξρίδεη αλαδξνκηθά από 1-7-2019 θαη ιήγεη ηελ 30-

06-2021.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 5 
ο
 : Καζαξηόηεηα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/5/04-07-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα πξνβεί ζηελ 

επέθηαζε ηεο: από 6/3/2019 πθηζηάκελεο ζύκβαζεο κε ηελ ήδε παξέρνπζα ππεξεζίεο 

θαζαξηόηεηαο  αηνκηθή επηρείξεζε ηνπ θ. Απνζηόινπ Υάιηζηνπ -Τπεξεζίεο Καζαξηζκνύ κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  Express Cleaning γηα ηνλ απνιύησο αλαγθαίν ρξόλν πνπ ζα απαηηεζεί  έσο 

ηελ νξηζηηθή θξίζε επί ησλ πξνζθπγώλ από ηελ Α.Δ.Π.Π. θαη ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ 

αλαδόρνπ θαζαξηόηεηαο από ηνλ ελ εμειίμεη επξηζθόκελν Γεκόζην Γηαγσληζκό παξνρήο 

ππεξεζηώλ γηα « Καθαπιότητα  Α. των WC (Λασαναγοπάρ- Κπεαταγοπάρ – σώπορ στάθμεςσηρ 

μεταξύ πςλών 2 και 3 τηρ ΚΑΘ Α.Δ.) Β. Δσωτεπικών κοινόσπηστων σώπων των πςπήνων τηρ 

Λασαναγοπάρ  Γ. Γπαυείων κτιπίος Γιοίκησηρ τηρ ΚΑΘ Α.Δ. Γ. Δκκλησίαρ Δ. Φςλακίων τηρ 

ΚΑΘ Α.Δ.» 

Ζ ζύκβαζε πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ δπλαηόηεηα γηα ηελ κνλνκεξή εθ κέξνπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ 

αδήκηα θαηαγγειία ηεο κε ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ.   

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

ΘΔΜΑ 6ο:  Γηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο INTERNET BANKING  

                     ζηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E. θαη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/6/04-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα 

απνζπξζεί ην ζέκα δηόηη, ήδε πθίζηαηαη ε ππ’ αξηζ. 545/4/4-7-2017 πξνεγνύκελε ζρεηηθή κε 

ην ίδην ζέκα (δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο INTERNET BANKING ζηελ  

Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E. θαη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ.) απόθαζή ηνπ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ  7
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 685/26-2-2019 Πξόζθιεζε  

                     Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο ησλ ππ’ αξηζκ. Α-21/22 θαηαζηεκάησλ ηεο   

                     Λαραλαγνξάο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/7/04-07-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα : 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο. 

2. Σελ έγθξηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο σο εμήο: 

Α.α Δπσλπκία Βαζκνινγία Πξνζθεξόκελν 

κίζζσκα 

αλά θαηάζηεκα 

πλνιηθό πξνζθεξόκελν 

κίζζσκα 

1 ΚΟΠΑΝΟ & ΗΑ ΟΔ 1.230,10 1.200,00€ 2400,00€ 



2 ΠΑΠΑΛΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

1.214,045 1.183,945€ 2.367,89€ 

3 ΤΝΣΑΚΖ ΟΦΗΑ 1.024,90 1000,00€ 2.000,00€ 

4 ΚΑΡΤΓΖ ΜΑΡΗΝΟ 831,90 810,00€ 1.620,00€ 

5 Β.ΜΖΛΗΝΖ-

Γ.ΜΖΛΗΝΖ Ο.Δ.   

786,10 750,00€ 1.500,00€ 

6 ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΓΛΟΤ 

ΠΑΤΛΟ 

618,30 600,00€ 1.200,00€ 

ηελ θαηαθύξσζε ησλ θαηαζηεκάησλ Α-21 θαη Α-22 ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία « 

ΚΟΠΑΝΟ & ΗΑ Ο.Δ.» , κε κεληαίν κίζζσκα # 1.200,00# €, αλά θαηάζηεκα, πιένλ 

ραξηνζήκνπ θαη ηειώλ ύδξεπζεο θαη θσηηζκνύ θαη ηελ ππνρξέσζε εθάπαμ θαηαβνιήο πνζνύ 

# 3.000# €, πιένλ Φ.Π.Α. αλά θαηάζηεκα σο δηθαίσκα ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ρώξσλ πνπ εμππεξεηνύλ ηα θαηαζηήκαηα, ζύκθσλα κε ηελ 

ππνγξαθείζα ππεύζπλε δήισζε ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 

685/26-2-2019 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ  8
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 681/26-2-2019 Πξόζθιεζε 

                     Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ππ’ αξηζκ. Α-24 θαηαζηήκαηνο ηεο  

                     Λαραλαγνξάο 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/8/04-07-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα : 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο. 

2. Σελ έγθξηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο σο εμήο: 

Α.α Δπσλπκία Βαζκνινγία Πξνζθεξόκελν κίζζσκα 

1 ΔΜΜ. ΠΑΣΗΚΑ & ΗΑ ΟΔ 701,6 1.360€ 

2 ΛΑΣΗΟ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ Δ.Δ. 681,4 1.300€ 

3 ΚΑΡΤΓΖ ΜΑΡΗΝΟ 646,9 1.250€ 

4 ΦΤΓΔΗΑ ΜΟΛΗΚΑ Μ. Δ.Π.Δ. 543,10 1.050€ 



5 Β.ΜΖΛΗΝΖ-Γ.ΜΖΛΗΝΖ Ο.Δ 386,10 700€ 

6 ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΓΛΟΤ ΠΑΤΛΟ 268,30 500€ 

3. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Α-24 ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία  

« ΔΜΜ. ΠΑΣΗΚΑ & ΗΑ Ο.Δ.», κε κεληαίν κίζζσκα # 1.360# €, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη 

ηειώλ ύδξεπζεο θαη θσηηζκνύ θαη ηελ ππνρξέσζε εθάπαμ θαηαβνιήο πνζνύ # 3.000# €, 

πιένλ Φ.Π.Α. σο δηθαίσκα ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηνπ 

ρώξνπ πνπ εμππεξεηεί ην θαηάζηεκα, ζύκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα ππεύζπλε δήισζε ηεο 

αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 681/26-2-2019 πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 9 
ο
 : πληήξεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο 

                     Θεζζαινλίθεο Α.Δ.(Κ.Α.Θ. Α.Δ.). 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/9/04-07-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα : 

Να  ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε λέα ζύκβαζε επέθηαζεο ηνπ εμακήλνπ: 

1. Ζ ΤΝΣΖΡΖΖ  ΚΑΤΣΖΡΧΝ- ΛΔΒΖΣΧΝ από Οθηώβξην 2019 έσο θαη 

Γεθέκβξην 2019 κε ζπλνιηθή ακνηβή 630,00€ θαη αλαιύεηαη σο εμήο: ακνηβή # 510,00 

# € γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ θαηά ηνλ κήλα Οθηώβξην 

θαη κεληαίνο έιεγρνο ησλ θαπζαεξίσλ κε ηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο θαηά ηνπο κήλεο 

Οθηώβξην, Ννέκβξην & Γεθέκβξην 2019 κε ακνηβή # 40,00 #  € εθάζηε.   

(Οη κεληαίεο κεηξήζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ην  ISO ζα δηελεξγεζνύλ κε απεπζείαο 

αλάζεζε) 

2. Ζ ΔΣΖΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΤΠΟΣΑΘΜΧΝ 

ΜΔΖ ΣΑΖ ΣΖ ΚΑΘ Α.Δ. κε ακνηβή # 1.700,00 # €. 



Οη ππόινηπεο ππεξεζίεο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ζα πιεξσζνύλ αλαινγηθά κε βάζεη ηνλ 

πίλαθα θαηαλνκήο θαη ην αλαιπζέλ θνζηνιόγην ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.  

ε θακία πεξίπησζε ε δαπάλε γηα ην εμάκελν πξναίξεζεο δελ ζα μεπεξάζεη ην πνζό ησλ 

# 29.722,00 # €. Πνζό ην νπνίν πξνθύπηεη από ηελ πξόζζεζε ηνπ πνζνύ  πνπ δελ 

εμαληιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί γηα ην 

ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ γηα ην εμάκελν πξναίξεζεο (10.222,00+19.500,00) 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 10
ο
 :  Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ εθπξνζώπνπ θάξηαο από ηελ ηξάπεδα 

                        Δurobank Ergasias Α.Δ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/10/04-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα 

απνζπξζεί ην ζέκα δηόηη, ήδε πθίζηαληαη νη ππ’ αξηζ. 450/4/7-7-2014 & 545/4/4-7-2017 

πξνεγνύκελε ζρεηηθή κε  ην ίδην ζέκα ηεο επηθαηξνπνίεζεο ζηνηρείσλ εθπξνζώπνπ θάξηαο 

από ηελ ηξάπεδα 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 11
ο
 : Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

 

  

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα, λα δνζεί 

ζηνπο κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κία ηειεπηαία παξάηαζε έσο ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2019, 

πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο εθθξεκόηεηεο πνπ έρνπλ κε ηηο δηάθνξεο Γεκόζηεο 

Τπεξεζίαο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 



ΘΔΜΑ 12o: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζην άξζξν 16 ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ  Λεηηνπξγίαο  

                       (Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (δηαδηθαζία επηβνιήο  

                       πξνζηίκσλ). 

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/12/04-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

έγθξηζε ηεο πξνζζήθεο ζην άξζξν 16 εδαθίσλ ππ’ αξ. δ΄ θαη ε’ , ηα νπνία έρνπλ σο 

αθνινύζσο: 

«Σα πξόζηηκα επηβάιινληαη κε απόθαζε ηεο Γηεύζπλζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., αθνύ πξώηα 

βεβαησζνύλ από ηα αξκόδηα εληεηαικέλα όξγαλα, θαηαξγνύκελεο θάζε άιιεο δηαθνξεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία ελδερνκέλσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό.   

 ε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ν παξαβάηεο έρεη δηθαίσκα εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

πιήξσλ θαη έσο ηελ 7ε εξγάζηκε εκέξα από ηελ επίδνζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ 

ζεκεηώκαηνο ή ηελ βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο λα εθζέζεη είηε πξνθνξηθώο κε 

απηνπξόζσπε εκθάληζε, είηε γξαπηώο κε έλζηαζε πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

(δηθαίσκα πξνεγνύκελεο αθξόαζεο) ελδερόκελεο αληηξξήζεηο ηνπ θαηά ηεο πξάμεο 

βεβαίσζεο ηνπ πξνζηίκνπ, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθώο.  Μεηά ηελ άπξαθηε 

παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ην πξόζηηκν βεβαηώλεηαη θαη απνηειεί έζνδν ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ.».   

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΔΜΑ  13
ο
 : Οξηζκόο ακνηβήο ηεο  Δπηηξνπήο Διέγρνπ Κ.Α.Θ. Α.Δ.    

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/13/04-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηνλ νξηζκό 

ακνηβήο γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

§ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4354/2015 θαη γηα ηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο εηεζίσο, ήηνη πνζνύ # 

50,00 # € αλά ζπλεδξίαζε γηα θάζε κέινο ηεο  

 Δπίζεο ε αλσηέξσ ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη  θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ θιεζεί ε 

Δπηηξνπή Διέγρνπ λα ζπλεδξηάζεη πέξαλ ησλ αξηζκνύ ησλ ηαθηηθώλ εηήζησλ ζπλεδξηάζεσλ 

ηεο. 

Ζ ακνηβή γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Κ.Α.,Θ. 

Α.Δ. ηζρύεη αλαδξνκηθά από 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

ΘΔΜΑ 14
ο
 :  Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηνλ Γηαγσληζκό «Δλνηθίαζε 

                      θάδσλ –Μεηαθνξά  απηώλ  θαη απόζεζε απνξξηκκάησλ ζε Υ.Τ.Σ.Α. 

                      Μαπξνξάρεο».  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 598/14/04-07-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ αλάδεημε ηεο αλώλπκνπ εηαηξίαο: 

« ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΛ.ΓΗ.Α. 

Α.Δ.»  σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ δηαγσληζκνύ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                            O ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ   ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                

          

     ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ                               ΚΟΤΣΟΤΡΗΓΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 

Β) ΦΧΣΔΗΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

Γ) ΜΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Γ) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ 

Δ) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 

η) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΧΑΝΝΖ 

Ε) ΣΔΡΝΟ  ΗΧΑΝΝΖ 

Ζ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 


