
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 609 

Με αριθμό 609/24-02-2020 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 24
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 609
ε
 ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηνπ 

ππ’ αξηζκφλ 609/21-2-2020 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε  

2. Αλαζπγθξφηεζε ησλ Α΄Τ..Α.Π. θαη  Β΄ Τ..Α.Π. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

3. Έγθξηζε απφθαζεο Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηελ «χλαςε ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο έλαληη απνδεκίσζεο  ρξήζεο γξαθείνπ 39 m2θαη ρψξνπ – ςπγείνπ 

15,16 m2παξαθείκελα ζηνλ θιίβαλν»  

4. Έγθξηζε ή κε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 3819/20-12-2019 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ππ’ αξηζκ. Κ-9 θαηαζηήκαηνο ηεο 

Κξεαηαγνξάο. 

5. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο γηα ηνλ Γηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα 

Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο γηα ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηεο ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.», κέζσ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

6. Σξνπνπνίεζε ππ’ αξηζκ. 605/3/28-11-2019 απνθάζεσο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ εηήζησλ 

Δπηηξνπψλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ 

7. Έγθξηζε πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ Καλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ 

Παρέστησαν: 

Ο Πξφεδξνο Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο  

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αληψληνο Μπνχξεο  

Σα κέιε: α Παλαγηψηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο απφ ηελ ΔΔΤΠ 

   β) Βαζίιεο Υάηηαο, κέινο νξηζκέλνο απφ ηελ ΔΔΤΠ 

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

              δ) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο 

   ε)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 2
ο
 : Αλαζπγθξφηεζε ησλ Α΄Τ..Α.Π. θαη  Β΄ Τ..Α.Π. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ΑΠΟΦΑΗ 609/2/24-2-2020 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία 

ηελ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ Α΄ & Β΄ 

Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Αμηνιφγεζεο & Πξναγσγψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1
ε
 

Μαξηίνπ 2020 έσο ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ 2021, σο αθνινχζσο:  

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

1. Σνλ θ. Μπνχξε Αληψλην, σο Πξφεδξν ηνπ Α΄/βάζκηνπ Τ..Α.Π. βάζεη ηνπ  

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

415/4/04-04-2013 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ. ην νπνίν νξίδεη φηη Πξφεδξνο ηνπ Α΄ 

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

Α.Δ.    

2. Σνλ θ. Βαζίιεην Υάηηα,κέινο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.,  σο κέινο ηνπ Α΄ βάζκηνπ 

Τ..Α.Π. θαη ηνλθ. Ησάλλε Υαξαιακπίδε, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., σο 

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

3. Σνλ θ. Σζηιηά Ησάλλε, εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., ζχκθσλα 

κε ην απνηέιεζκα ησλ  εθινγψλ   πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ Πέκπηε 14 Ννεκβξίνπ 2019, απφ 

ηνλ χιινγν Τπαιιήισλ Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο. 

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

1. Σνλ θ.Παπαδφπνπιν Θεφδσξν, σο Πξφεδξν 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 φηη Πξφεδξνο ηνπ Β΄ 

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

2. Σνπο θ. θΠαλαγηψηε Μαγθά  θαη Ησάλλε Σζέξλν, κέιε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 

σο κέιε ηνπ Β΄ βάζκηνπ Τ..Α.Π. θαη ηνλ θ. Αιέμαλδξν Φσηεηλφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ., σο αλαπιεξσκαηηθφ κέιε ηνπ Β΄ βάζκηνπ Τ..Α.Π. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.   

3. Σνλ θ. Γθνχξηζα Υξήζην θαη ηελ θα Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε, σο εθπξνζψπνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., κε αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνλ θ. Ηνξδάλνπ Ησάλλε θαη ηνλ θ., 

Κνπηζνπξίδε Νηθφιαν, ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα ησλ  εθινγψλ   πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 

Πέκπηε 14 Ννεκβξίνπ 2019, απφ ηνλ χιινγν 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 

θσιχκαηφο ηεο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην Β΄Τ..Α.Π. ε αλαπιεξψηξηα ηεο θα. Πεηθίδνπ 

Μαξίλα. 

Ζ ζεηεία ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ αξρίδεη απφ 1-3-2020 θαη ιήγεη ηελ 30-6-2021.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 



ΘΔΜΑ 3
ο
: Έγθξηζε απφθαζεο Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηελ 

                    «χλαςε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έλαληη απνδεκίσζεο  ρξήζεο  

                    γξαθείνπ 39 m2 θαη ρψξνπ – ςπγείνπ 15,16 η.κ. παξαθείκελα ζηνλ 

                    θιίβαλν»  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 609/3/24-2-2020 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα: 

Α) Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πξαθηηθνχ, 

Β) ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έλαληη απνδεκίσζεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε 

θαη κεηαθνξά πξνο αδξαλνπνίεζε νζηψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο Κξεαηαγνξάο, κε 

παξαρψξεζε ρξήζεο γξαθείνπ 39m
2
 θαη ρψξνπ – ςπγείνπ 15,16m

2
 παξαθείκελα ζηνλ 

θιίβαλν, ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο ΑΔ κε ηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία 

«ΚΟΤΣΛΖ ΔΛΛΖ – ΟΣΑ ΛΗΠΖ», κε κεληαίν αληίηηκν χςνπο #270,00€#, κεληαίσο 

πιένλ ΦΠΑ 24%. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο ησλ δχν ρψξσλ γξαθείσλ, ε 

κηζζψηξηα επηρείξεζε ζα θαηαβάιιεη : 

 #50,00 # € πιένλ Φ.Π.Α. κεληαίσο γηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ηνπ  ρψξνπ ησλ 39 m2, 

 Αληίζηνηρν κεληαίν αληίηηκν ηεο θαηαλάισζεο πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ην 

ρψξν ησλ  15,16 m2  (ζχκθσλα κε ηελ κέηξεζε πνπ ζα δηελεξγεί κεληαίσο 

ην ηκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.)  

Ζ θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα θαηαβάιιεηαη κε έθδνζε ηηκνινγίσλ 

απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Ζ έλαξμε ηεο παξαρψξεζεο ζα έρεη εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1/1/2020 ( κε 

αλαδξνκηθή ηζρχ ) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ (1/1/2020 έσο 31/12/2020), κε δηθαίσκα 

πξναίξεζεο εθ κέξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα παξάηαζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) 

αθφκε έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο & πξνυπνζέζεηο ( απφ 1/1/2021 έσο 31/12/2021). 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 4
ο
 : Έγθξηζε ή κε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 3819/20-12-2019 

                      Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ππ’ αξηζκ. Κ-9 

                      θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 609/4/24-2-2020 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα, κεηά 

ηελ απηνεμαίξεζε ηνπ θ. Σζέξλνπ: 

1.- Σελ απφξξηςε ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο. 

2.- Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο Σζέξλνο Κπξ. Η. ΜΗΚΔ θαη ηελ ζπλέρηζή ηεο  

ζην επφκελν ζηάδην Αμηνιφγεζεο ησλ θαη απνζθξάγηζεο  ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 

δηφηη θαη’ αξρήλ  ε ζπκκεηέρνπζα ζηνλ δηαγσληζκφ εηαηξεία  σο λνκηθφ πξφζσπν εμαηξείηαη 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, νπφηε  δελ πθίζηαηαη  

θαλ ππνρξέσζε γηα ππνγξαθή ηέηνηαο ζπλαίλεζεο.  

Πεξαηηέξσ, θαη κφλνλ απηή θαζ' εαπηή ε ζπκκεηνρή  ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε 

ππνγξαθή ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε παξάζεζε ζηνηρείσλ απνηειεί εθ ησλ 

πξαγκάησλ θαη ad hoc παξνρή ζπλαίλεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ε νπνία είλαη απηνλφεηε, 

δηφηη αιιηψο δελ ζα ζπκκεηείρε ζηελ δηαδηθαζία, νχηε ζα δήισλε ελππνγξάθσο ηα φπνηα 

ζηνηρεία ηνπ.  

Άιισζηε ηα ζηνηρεία ησλ κειψλ κηαο εηαηξείαο επηβάιιεηαη λα απνθηνχλ 

δεκνζηφηεηα γηα ηνλ ιφγν δε απηφλ ππνβάιινληαη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο (ΓΔΜΖ θ.ιπ.). Δπνκέλσο αθφκε θαη ε παξάιεηςε ππνβνιήο (έζησ θη αλ επξφθεηην 

γηα θπζηθφ πξφζσπν)δελ επεξεάδεη ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζφζνλ απνηειεί 

πεξηηηή γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε, ε νπνία ζα κεηψλεη ηελ επίηεπμε κεγηζηνπνίεζεο 

ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ. Ο δε ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηέζεθε ε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο εμππεξεηείηαη θαη θαιχπηεηαη κε ηελ απνδνρή θαη 

πξνζθφκηζε ησλ αηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ δηαδηθαζία θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζρεηηθή έιιεηςε 

δελ πξέπεη λα νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ππνςεθίνπ. 

Άιισζηε ελ θαηαθιείδη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα εηαηξεία θαη 

επνκέλσο ε ππνγξαθή ή φρη ηεο δήισζεο ζπλαίλεζεο δελ αζθεί θακία επηξξνή, θαζφζνλ ε 

λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ εθαξκφδεηαη ζηα λνκηθά πξφζσπα, 

αιιά κφλνλ ζηα θπζηθά. 



Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή ζα φθεηιε λα αλαδεηήζεη ηελ δήισζε ζπλαίλεζεο γηα 

επεμεξγαζία  πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ήηαλ θπζηθφ 

πξφζσπν, ην νπνίν δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ. Καηά ζπλέπεηα ε πξνζθφκηζε ηεο απφ ηελ 

άιιε ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία έγηλε εθ ηνπ πεξηζζνχ θαη δελ ζα έπξεπε λα απνθιεηζηεί απφ 

ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ε εηαηξεία Σζέξλνο Κπξ. Η. ΜΗΚΔ γηα ηνλ ιφγν ηεο κε 

πξνζθφκηζεο ηνπ, θαζφζνλ δελ φθεηιε.  

3.- Σελ αλαπνκπή ηνπ πξαθηηθνχ ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ 

αμηνιφγεζε θαη απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δχν ζπκκεηερνπζψλ 

εηαηξεηψλ  

α) Λάιαο & ηα ΔΔ (αξηζκ. πξσηνθφιινπ θαηάζεζεο 185/17-1-2020). 

β) Σζέξλνο Κπξ. Η. ΜΗΚΔ (αξηζκ. πξσηνθφιινπ θαηάζεζεο 184/17-1-2020). 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 5
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο γηα ηνλ  

                    δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηεο εηήζηεο αλάγθεο ηεο 

                   Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ.»  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 609/5/24-2-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ: 

1. Tελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο.  

2. Σε θήξπμε σο αλαδφρνπ ηεο εηαηξείαο Αέξην Θεζζαινλίθεο – Θεζζαιίαο Α.Δ., ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε ηίηιν  «Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο γηα ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηεο 

Κεληξηθήο αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ.» , κε ηηκή ελέξγεηαο 0,0716€ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα 

εθηηκψκελεο θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηεο φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη: 

Α/Α 1   2 

ΠΑΡΟΥΖ Μέζε Σάζε 282200020 - 02 1   Μέζε Σάζε 282200491 - 01 1 

Σηκνιφγην 
ΒΓ (07:00-

23:00) 

ΒΓ (23:00-

07:00) 
  

ΒΓ (07:00-

23:00) 

ΒΓ (23:00-

07:00) 



Δθηηκψκελε 

Καηαλαιηζθφκελε 

Πνζφηεηα (kWh) 

180000 210000   1006800 1027200 

Δθηηκψκελε 

Καηαλαιηζθφκελε 

Πνζφηεηα (kW) 

960   4500 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξναλαθεξφκελεο πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ζηνλ αλάδνρν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζα θαηαβάιιεηαη ην αληίηηκν ηεο εθάζηνηε θαηαλαισζείζαο κεληαίαο  

πνζφηεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θαη δηάζηεκα ελφο έηνπο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 6
ο
 : Σξνπνπνίεζε ππ’ αξηζκ. 605/3/28-11-2019 απνθάζεσο γηα ηνλ νξηζκφ  

                    ησλ εηήζησλ Δπηηξνπψλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 609/6/24-2-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα : 

1. ηoλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ , ζε ζρέζε κε ηα κέιε ηα νπνία είραλ  

αξρηθά νξηζζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 605/3/28-11-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ 

 

Α. Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ, απνηεινχκελε 

απφ ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :   

 Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο  (Πξφεδξνο),    

 Αιέμαλδξνο Καιέκνο(Αληηπξφεδξνο),   

 Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή, 

κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ 

Υξήζηνο Γθνχξηζαο, Παλαγηψηεο Καξάκπειαο, νθία Καξαθαζίδνπ. 



Β. Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ επί  ηαθηηθψλ δηαγσληζκψλ & 

ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ, απνηεινχκελε απφ ηνπο 

θάησζη ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :   

 Γεκήηξηνο Ληάπεο , (Πξφεδξνο),     

 Μαξία Γηαλλνχιε (Αληηπξφεδξνο),  

 Ησάλλεο Ηνξδάλνπ 

κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  : 

Πνιπμέλε Καιατηδή, Θενδψξα Πάζρνπ, Ησάλλεο Σζηιηάο 

 

Γ. Δπηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηψλ άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 2.500,00€, απνηεινχκελε απφ ηνπο 

θάησζη ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.:   

Παλαγηψηεο Καξάκπειαο,  

Ησάλλεο Σζηιηάο,  

Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο 

  κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :  

Πεηθίδνπ Μαξίλα, Ησάλλεο Ηνξδάλνπ, Κσλζηαληίλνο Πεηαλίδεο  

 

 

Γ. Δπηηξνπή παξαιαβήο γεληθψλ ππεξεζηψλ άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 2.500,00€,απνηεινχκελε 

απφ ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.:   

νθία Καξαθαζίδνπ,  

Υξήζηνο Γθνχξηζαο, 

Μαξίλα Πεηθίδνπ, 

κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. : 

Νηθφιαν Κνπηζνπξίδε, Αιέμαλδξν Καιέκν, ηπιηαλή ηεθαλίδνπ. 

 

Δ) Ζ παξαιαβή ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ κέρξη θαη 2.500,00€ ζα γίλεηαη απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο ΚΑΘ Α.Δ.  

       

Γηα επηηξνπέο κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ έξγσλ  & κειεηψλ θαη παξνρήο 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, ηεξνχληαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηνλ λ. 4412/2016. 

(Β) 

(1) Να ζπζηαζεί ηξηκειήο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ θαη επηινγήο κηζζσηή γηα ηα 

θελά θαηαζηήκαηα θαη ηνπο θελνχο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε εηήζηα δηάξθεηα απφ 1-1-

2020 έσο 31-12-2020, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπο: 



Α) Αιέμαλδξνο Καιέκνο, ( Πξφεδξνο) 

Β) Θενδψξα Πάζρνπ   (Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο),  

Γ)  Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή, 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε νξίδνληαη νη: 

νθία Καξαθαζίδνπ, (Πξφεδξνο)  Πνιπμέλε Καιατηδή(Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο), Ησάλλεο 

Σζηιηάο. 

 

(2) Να ζπζηαζεί ηξηκειήο Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ γηα ηα θελά 

θαηαζηήκαηα θαη θελνχο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε εηήζηα δηάξθεηα απφ 1-1-2020 έσο 31-

12-2020, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπο: 

Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο ( Πξφεδξνο), 

Μαξία Γηαλλνχιε (Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο),  

Παλαγηψηεο Καξάκπειαο 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε νξίδνληαη νη: 

Γεκήηξηνο Ληάπεο, Υξήζηνο Γθνχξηζαο, Ησάλλεο Ηνξδάλνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Δπηηξνπψλ ππάξρνπλ 

δηαγσληζκνί ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε απνζθξαγηζηεί νη πξνζθνξέο, νη Δπηηξνπέο 

νινθιεξψλνπλ ην έξγν ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. 

 

2. Γηα θάζε πξνκήζεηα ή ζχκβαζε ππεξεζίαο , ζα εθδίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηα αλσηέξσ 

θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ή βεβαίσζε παξαιαβήο απφ ηνλ ζπλεξγαδφκελν κε ηελ ΚΑΘ 

Α.Δ. αληίζηνηρν  εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΘΔΜΑ 7o:Έγθξηζε πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ Καλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο 

                     ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 609/7/24-2-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ έγθξηζε 

ησλ επηζπλαπηφκελσλ πνιηηηθψλ θαη θσδίθσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

εηζήγεζεο: 

Α) Πιαίζην πζηήκαηνο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο 



Β) Κψδηθαο Γενληνινγίαο θαη Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο 

Γ) Πνιηηηθή Γψξσλ θαη Φηινμελίαο 

Γ) Πνιηηηθή Καηαπνιέκεζεο Γσξνδνθίαο θαη Γηαθζνξάο 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                                           Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

     ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ                               ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ 

Β) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ 

Γ) ΜΑΓΚΑ  ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

η) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 

 


