
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 547 

Με απιθμό 547/26-07-2017 

ηηρ Κενηπικήρ Αγοπάρ Θεζζαλονίκηρ 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 26
ε 
 Ηνπιίνπ  

εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00 κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 

546
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 547/26-7-2017 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ 

απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Πξνϋπνινγηζκόο έηνπο 2018.   

3.  Δλνηθίαζε  θάδσλ -  Μεηαθνξά  απηώλ  θαη απόζεζε απνξξηκκάησλ ζε Υ.Τ.Σ.Α.  

              Μαπξνξάρεο.  

4. πληήξεζε Φπθηηθνύ εμνπιηζκνύ Κξεαηαγνξάο. 

5. Υνξεγίεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο 

Παπέζηηζαν: 

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)  Κνγηάλλεο Θεόδσξνοο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                 δ)   Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

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

     Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ππάιιεινο  ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θα. Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή. 

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

         Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

ΘΕΜΑ 2o
 
:  Πξνϋπνινγηζκόο έηνπο 2018.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 547/2/26-7-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα 

ην έηνο 2018. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



ΘΕΜΑ 3 
ο
: Δλνηθίαζε  θάδσλ -  Μεηαθνξά  απηώλ  θαη απόζεζε απνξξηκκάησλ ζε Υ.Τ.Σ.Α.  

                     Μαπξνξάρεο.  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 547/3/26-7-2017 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:  

o Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο  

 Σελ αλάδεημε ηεο εηαηξίαο : ΔΛΓΗΑ Α.Δ., σο αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο : «ΔΝΟΗΚΗΑΖ  

ΚΑΓΧΝ -  ΜΔΣΑΦΟΡΑ  ΑΤΣΧΝ  ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Δ XYTA 

ΜΑΤΡΟΡΑΥΖ»  

 Σελ ζύλαςε ζρεηηθήο αληίζηνηρεο ζύκβαζεο δηάξθεηαο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

από ηελ «ΔΛΓΗΑ Α.Δ », έλαληη πνζνύ  51.000,00 επξώ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα 2 εηώλ κε 

ηηκή κεηαθνξάο θάδνπ 17,00€ ( ην ελνίθην νξίδεηαη ζην πνζό ησλ #0,00#). Δπηζεκαίλεηαη 

όηη  ην πνζό ησλ 51.000,00  είλαη ελδεηθηηθό θαη ελδέρεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 2 

εηώλ ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, λα κεηαθεξζνύλ ζηνλ ΥΤΣΑ ΜΑΤΡΟΡΑΥΖ 

κηθξόηεξε πνζόηεηα θάδσλ κε απνηέιεζκα ε ακνηβή ηεο πξναλαθεξόκελεο ππεξεζίαο 

λα είλαη κηθξόηεξε από απηή ησλ 51.000,00, ζε θακία πεξίπησζε όκσο δελ ζα ηελ  

μεπεξάζεη. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο  :   πληήξεζε Φπθηηθνύ εμνπιηζκνύ Κξεαηαγνξάο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 547/4/26-7-2017 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα  

όηη: α)  ζηελ λέα ζύκβαζε (ε ιήμε ηεο ηζρύνπζαο είλαη ηνλ 10/2017) πνπ ζα ππνγξαθεί γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ Φπθηηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο Κξεαηαγνξάο λα πεξηιακβάλεη κεληαία επίζθεςε 

ζε θάζε θαηάζηεκα, έθδνζε εληύπνπ εξγαζηώλ θαη βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, σωπίρ ππνρξεσηηθή παξνπζία ζε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο θαη κέξεο, θαζώο 

επίζεο λα μην πεξηιακβάλεη έθηαθηεο επηζθέςεηο. 

β)  Οη έθηαθηεο θιήζεηο εξειδικεςμένος πποζωπικού βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή, 

όπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη από ην ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

ΘΕΜΑ 5 
ο
 : Υνξεγίεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 547/5/26-7-2017 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα 

δνζεί ρνξεγία: 

1.  ζηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Αγίνπ Γεσξγίνπ Βεξνίαο ρνξεγία  πνζνύ 500,00 €  

2.  ζηνλ Πνιηηηζηηθό ζύιινγν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο « Ζ ΜΗΔΕΑ»  ρνξεγία πνζνύ 

400,00 €.  

θαη 3. Αζιήηξηα ηνμνβνιίαο  Μαξία Παπαλδξενπνύινπ, πνζό 600,00 €. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ &                                                H  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                      ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

            Α) ΚΟΤΛΑΡΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

     Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 

               Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

         Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΧΑΝΝΖ 

               Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΧΑΝΝΖ 

 


