
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 553 

Με αριθμό 553/15-11-2017 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 15
ε 

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

Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 553
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 553/13-11-2017 

πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

3. Αλαλέσζε κηζζώζεσλ Λαραλαγνξάο. 

4. Αλαλέσζε Μίζζσζεο. 

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

παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ». 

6. Αλαλέσζε ζύκβαζεο γηα ην έξγν «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.». 

7. Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο «VODAFON- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ», ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ 

δηέιεπζεο. 

8. Έγθξηζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ: α) ΚΗΝΖΖ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ : ακόιπβδε CPV 09132100-4), πγξαέξην (CPV09133000-0), β) 

ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ: πεηξέιαην θίλεζεο (CPV09134200-9), γ) 

ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΧΝ :πεηξέιαην ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5)γηα ηελ Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. γηα ην 2018». 

9. Με κηζζνινγηθέο παξνρέο. 

10. Σνπνζέηεζε πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ. 

11. Έγθξηζε Γηαθήξπμεο θαη νξηζκόο Δπηηξνπήο γηα ηελ ππεξεζία «πληήξεζε ηνπ 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ηεο ΚΑΘ ΑΔ» 

12. Καηαβνιή πξνζηίκσλ Η.Κ.Α. 

13. πδήηεζε επί εθδόζεσο θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηελ ππ’ αξηζ. Α2-565/2012 

Κ.Τ.Α. (Καλνληζκόο Μηζζώζεσλ Κ.Α.Θ. 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.. ππάιιεινο  ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θα. Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή. 

Ο Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο. 

Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θ.Αλαζηάζηνο Δκκαλνπειίδεο    

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/2/15-11-2017 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1.Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο «Αθνί 

Καξαξνύδε ΟΔ»  ιόγσ κεηαβνιήο ησλ δηαρεηξηζηώλ – λνκίκσλ εθπξνζώπσλ, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηελ πξνζθόκηζε ηνπ 

δεκνζηεπκέλνπ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ζπκθσλεηηθνύ ηξνπνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο θαη δίρσο  

θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο, επεηδή ε αηηνύκελε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη από ην άξζξ. 6§ 

3 ηεο ΚΤΑ .  

2.  α) Να ηξνπνπνηεζεί ε ππ’ αξηζκ. 552/2/20-10-2017 απόθαζε κόλν σο πξνο ηελ επσλπκία 

ηεο  ππνθαζηζηάκελεο ζηελ κίζζσζε ηνπ Γ-66 θαηαζηήκαηνο εηαηξείαο θαη  

β) Να εγθξηζεί ε ππνθαηάζηαζε ηεο  εηαηξείαο «Thess Fruit & Veggie Μνλνπξόζσπε 

Η.Κ.Δ.»ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ Γ-66 , 

γ) Σελ ππνγξαθή λέαο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Αλαλέσζε κηζζώζεσλ Λαραλαγνξάο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/3/15-11-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

αλαλέσζε ηεο κίζζσζεο γηα ηνπο παξαπάλσ κηζζσηέο α) κπξιάθε Αθνί ΟΔ», κηζζώηξηα 

ησλ Γ42 θαη Γ70 θαη β) Γεκήηξηνο Αλαγλώζηνπ, κηζζσηήο ησλ Β-36 θαη Β-37 θαη γηα 

δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ησλ ππόινηπσλ κηζζώζεσλ, ήηνη 31-12-2026. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 4ο:   Αλαλέσζε Μίζζσζεο  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/4/15-11-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αλαλέσζε 

ηεο πξναλαθεξόκελεο κίζζσζεο ζηνλ Γάληζε Γεώξγην, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3)  

κελώλ, ήηνη έσο 8/03/2018. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 5
ο
 :  Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο  

                     ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/5/15-11-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε 

όισλ ησλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί γηα ηνλ κήλα Οθηώβξην  2017. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 :  Αλαλέσζε ζύκβαζεο γηα ην έξγν «Καζαξηόηεηα: 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 Κ.Α.Θ. Α.Δ. , Γ. Δθθιεζίαο, Δ. Φπιαθίσλ  

                       ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.» 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/6/15-11-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ  αλαλέσζε 

ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ Υάιηζην Απόζηνιν γηα ρξνληθό δηάζηεκα 06-03-2018 έσο 05-03-2019 

κε  ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο πνπ ιήγεη 05-03-2018. 

Ζ λέα ζύκβαζε ζα ππνγξαθεί κε ηελ ιήμε ηεο ηζρύνπζαο θαη κεηά από αληίζηνηρε βεβαίσζε 

ηνπ ηκήκαηνο Δπνπηείαο θαη Δκπνξίνπ γηα ην ππνιεηπόκελν δηάζηεκα, έσο ηελ ιήμε ηεο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 :  Δμέηαζε αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο «VODAFON- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΧΝΤΜΖ  

                     ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ», ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ  

                    δηέιεπζεο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/7/15-11-2017 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ  έγθξηζε 

ηεο αίηεζεο ηεο εηαηξείαο  «VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» θαη ηελ ρνξήγεζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο από ην ρώξν 

ηεο ΚΑΘ Α.Δ. γηα ηελ εγθαηάζηαζε εληόο ηνπ ρώξνπ καο δεκνζίνπ δηθηύνπ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ ηνπ Ν. 

4070/2012, όπσο νξίδεη ν Ν. 4463/2017, κε ηελ θαηαβνιή: 

Α) εθάπαμ πνζνύ ύςνπο 680,83€  γηα ηέιε δηέιεπζεο 

Β) εηήζηνπ πνζνύ ύςνπο 49,67€  γηα ηέιε ρξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο 

Γ) ηελ θαηάζεζε ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ πνζνύ 

432,25€ 

Γ) Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ή δεζκεπηηθώο ππνγεγξακκέλν ζρέδην αζθάιηζεο ή βεβαίσζε 

ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα πεξί επηθείκελεο έθδνζεο ζπκβνιαίνπ αζθάιηζεο θάιπςεο αζηηθήο 

επζύλεο ζηελ νπνία πεξηέρνληαη νη όξνη ηεο αζθάιηζεο 

Δ)  Μέηξα ξύζκηζεο νδηθήο θπθινθνξίαο, ζήκαλζεο θαη αζθαιείαο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 

 



 

Θέμα  8 
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ: 

                 α) ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ : ακόιπβδε (CPV 09132100-4), Τγξαέξην 

                    (CPV09133000-0) 

                β) ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ: πεηξέιαην θίλεζεο (CPV09134200-9) 

                γ) ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΧΝ :πεηξέιαην ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5)γηα ηελ 

                   Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ην 2018». 

  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/8/15-11-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ  έγθξηζε 

ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο θαη: 

1. Να αλαδεηρζεί πξνζσξηλόο αλάδνρνο γηα ηελ πξνκήζεηα ακόιπβδεο βελδίλεο (CPV 

09132100-4) 2.000 ιίηξσλ κε πνζνζηό έθπησζεο 0,5 % , πεηξειαίνπ θίλεζεο (CPV 

09134200-9) 6.250 ιίηξσλ κε πνζνζηό έθπησζεο 1,5%  θαη  πγξαεξίνπ 

(CPV09133000-0)  6.250 ιίηξσλ  κε πνζνζηό έθπησζεο 1,50% ε εηαηξεία « Α. 

Καξθάλεο & ΗΑ Δ.Δ.». 

2. Να αλαδεηρζεί πξνζσξηλόο αλάδνρνο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

(CPV 09135100-5) 25.000 ιίηξσλ  ε εηαηξεία  « Γακηαλάθε Η. θαη ΗΑ Ο.Δ.»  κε 

πνζνζηό έθπησζεο 1%. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 :  Με κηζζνινγηθέο παξνρέο 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/9/15-11-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ  έγθξηζε 

δαπάλεο # 5.000,00# € εηεζίσο πιένλ Φ.Π.Α. ( 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 10ο:  Σνπνζέηεζε πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο  

                             Κ.Α.Θ.Α.Δ. 

  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/10/15-11-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ   

1. Σελ ηνπνζέηεζε ηεο ππαιιήινπ Γηαλλνύιε Μαξίαο ηνπ Αξηζηνθάλε θαηεγνξίαο    

  Γ.Δ. εηδηθόηεηαο Δπηζηαηξηώλ ζην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ. 

 2. Σελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππαιιήινπ Πεηαλίδε Κσλζηαληίλνπ ηνπ Παλαγηώηε  

     θαηεγνξίαο Τ.Δ. εηδηθόηεηαο Δξγάηε/ Γεληθώλ Καζεθόλησλ ζην Σκήκα  

    Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 :  Έγθξηζε Γηαθήξπμεο θαη νξηζκόο Δπηηξνπήο γηα ηελ ππεξεζία «πληήξεζε ηνπ  

                       Ζιεθηξνκεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.» 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/11/15-11-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ  ζύλαςε 

κίαο εληαίαο ζύκβαζεο γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ ηεο ΚΑΘ 

Α.Δ.: 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ (ΔΠΗΒΛΔΦΖ -ΤΝΣΖΡΖΖ) 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΕΔΤΓΧΝ (Ζ/Ε) 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ  ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΖ ΝΔΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

ΣΖ ΚΑΘ Α.Δ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΣΑ 9 ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ  WC ΣΖ ΚΑΘ Α.Δ. 

ΤΝΣΖΡΖΖ  ΚΑΤΣΖΡΧΝ- ΛΔΒΖΣΧΝ 



ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖ 

ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ ΣΖ ΚΑΘ Α.Δ 

ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΤΠΟΣΑΘΜΧΝ ΜΔΖ 

ΣΑΖ ΣΖ ΚΑΘ Α.Δ. 

ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΣΖ 

ΚΑΘ Α.Δ 

ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΚΑΘ Α.Δ 

ΔΠΗΦΤΛΑΚΖ ΓΗΑ ΔΠΗΛΤΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ  ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ  

1. Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηόκελεο Γηαθήξπμεο  

2. Σελ ζύζηαζε επηηξνπήο απνηεινύκελεο από ηνπο : 

Γηαλλνύιε Μαξία 

Καξάκπειαο Παλαγηώηεο  

Καιέκνο Αιέμαλδξνο  

Με αλαπιεξσκαηηθά κέιε : Γθνύξηζαο Υξ. – Γεκεξηδή Αηθ. – Πάζρνπ Θ. 

              κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εύξεζε αλαδόρνπ γηα ηελ 

ππεξεζία: ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖ 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

3. Ζ Δπηηξνπή ελζηάζεσλ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ δηαγσληζκνύ είλαη ζε εθαξκνγή ηεο 531/8/21-

12-2016 απόθαζεο  ηνπ Γ. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΕΜΑ  12
ο
:  Καηαβνιή πξνζηίκσλ Η.Κ.Α. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/12/15-11-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ θαηαβνιή 

ηνπ ππνινίπνπ πνζνύ γηα ηα επηβιεζείζα πξόζηηκα βάζεη ησλ ππ’ αξηζ. 2457/2017, 

2458/2017, 2459/2017 , 2460/2017, 2461/2017, 2462/2017 θαη 2463/2017 απνθάζεηο ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (Σκ. Δ’) θαζώο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 

1012/2017 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (Σκ. Γ’), 

ήηνη ζπλνιηθά πνζό ελληαθνζίσλ ελελήληα δύν Δπξώ θαη πελήληα ελλέα ιεπηώλ # 992,59  € # 

πξνο ην Δ.Φ.Κ.Α. (Η.Κ.Α.- Σνπηθό Τπνθαηάζηεκα Δπόζκνπ)..  

 Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

 

ΘΕΜΑ 13ο: «πδήηεζε επί εθδόζεσο θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηελ ππ’ αξηζ. Α2- 

                       565/2012 Κ.Τ.Α. (Καλνληζκόο Μηζζώζεσλ Κ.Α.Θ. Α.Δ.)». 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 553/12/15-11-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αλαβνιή 

ηνπ ζέκαηνο γηα επόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ                      Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                   ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                    

 

 

ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                      ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 Α) ΚΟΤΛΑΡΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Β) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

                                                      Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΧΑΝΝΖ 

    Γ) ΣΔΡΝΟ ΗΧΑΝΝΖ 

        Δ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 

 


