ΠΡΑΚΣΙΚΟ 554
Με αριθμό 554/04-12-2017
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 4 ε
Γεθεκβξίνπ εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:30 κ.κ. ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ζπλήιζε ζηελ 554ε ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 554/1-12-2017 πξόζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε
2. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 549/2/24.08.2017 απόθαζεο Γ.. Κ.Α.Θ. Α.Δ
3. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.
4. Υξέσζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σκαηίνπ
Φνξηνεθθνξησηώλ Λαραλαγνξάο.
5. Υνξήγεζε δηαηαθηηθώλ ζίηηζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ελ όςεη ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ – λένπ έηνπο
6. Έγθξηζε έηνπο 2018 σξώλ:
1)λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνύ
σξαξίνπ ηνπ ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ,
2)ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ,
3)ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο απνζπαζκέλεο ππαιιήινπ ζε βνπιεπηηθό γξαθείν.
7. Αζθάιηζε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
8. Όξγαλα (Α) Γηελέξγεηαο Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο πκβάζεσλ γηα ην 2017 ζύκθσλα κε
ηνλ λόκν

4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)- (Β) Αμηνιόγεζεο αηηήζεσλ θαη
εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ γηα ηα θελά θαηαζηήκαηα ηεο ΚΑΘ Α.Δ., ζύκθσλα κε ηελ ππ΄
αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.»
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) Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
ε) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ζη) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο
δ) 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.

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ΘΔΜΑ 1o : Δλεκέξσζε.
Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ Γ.. όηη απνπζηάδνπλ ν
θ. Γηνλάο γηα επαγγεικαηηθνύο ηνπο ιόγνπο θαη ελεκεξώλεη ηα κέιε γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα
ηεο εηαηξείαο.

ΘΔΜΑ 2ο : Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 549/2/24.08.2017 απόθαζεο Γ.. Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 554/2/4-12-2017
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
1. Να ηξνπνπνηεζεί ε ππ’ αξηζ. 549/2/24-8-2017 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. σο πξνο ην
ζθέινο Β΄ σο αθνινύζσο:
Β) Σνλ νξηζκό θαο Μαξίλαο Πεηθίδνπ ηνπ Ησάλλε σο κε εθηειεζηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ..
2. Καηά ινηπά ηζρύεη σο έρεη ε 549/2/24-8-2017 απόθαζε ηνπ Γ.. θαη ε αλαζπγθξόηεζε ηνπ
Γ.. έρεη σο εμήο:
1. Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Γεκήηξηνο Υακπίδεο ηνπ
Παλαγηώηε

θαη ηεο Αζαλαζίαο,

γελλεζείο ζηνλ Μηθξόβαιην Κνδάλεο, ην έηνο 1955,

θάηνηθνο Σξηπόηακνπ Βεξνίαο, Αξ. Σαπη.: Υ 341871 θαη κε Α.Φ.Μ. 028654841, σο
εθηειεζηηθό κέινο.
2.

Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αλαπιεξσηήο ηνπ Πξνέδξνπ &

Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ σο πξνο ηηο κε εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο – κε εθηειεζηηθό
Μέινο: Παπαδόπνπινο Θενδώξνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο

Μαξίαο, γελλεζείο ζηε

Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο, ην έηνο 1959, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, νδόο Βνύιγαξε 25, κε
Αξ. δειηίνπ ηαπη.: ΑΒ 369 028 θαη κε Α.Φ.Μ. 033201822.
3.Με εθηειεζηηθό κέινο: Γηνλάο Γεώξγηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Παλαγηώηαο, γελλεζείο
ζηε Αζήλα, ην έηνο 1963, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, νδόο 26εο Οθησβξίνπ 12, κε Αξ. Γειηίνπ
Σαπη.: ΑΔ 659668 θαη κε Α.Φ.Μ. 043791106.

4. Με εθηειεζηηθό κέινο: Κνγηάλλεο Θεόδσξνο ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γεσξγίαο, γελλεζείο
ζην Αξδάλη Σξηθάισλ, ην έηνο 1952, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, Καδάδε 31, κε Αξ. Γειηίνπ
Σαπη.: ΑΕ 683193 θαη κε Α.Φ.Μ. 021558531.
5. Με εθηειεζηηθό κέινο: Μέινο: θνπιαξηώηεο

Γεκήηξηνο ηνπ Θενδώξνπ

θαη ηεο

Μαξίθαο, γελλεζείο ζηε Θεζζαινλίθε ην έηνο 1973, θάηνηθνο Γηαβαηώλ Θεζζαινλίθεο, νδόο
Αι. Παπαλαζηαζίνπ 17, κε Αξ. Γειηίνπ Σαπη.: Π 807279 θαη κε Α.Φ.Μ. 070857770.
6.

Με εθηειεζηηθό κέινο: Αιβαλνύ Διέλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Αηθαηεξίλεο,

γελλεζείο ζηελ Λεπθαδηά Νάνπζαο Ζκαζίαο, ην έηνο 1950, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, νδόο
Παπαδηακάληε 2, κε Αξ. Γειηίνπ Σαπη.: ΑΚ 941128 θαη κε Α.Φ.Μ. 042651751.
7.

Με εθηειεζηηθό κέινο, εθπξόζσπνο .Δ.Κ.Λ.Θ.: Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο ηνπ

Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Υξπζάλζεο, γελλεζείο ζην Πεξηζώξη Γξάκαο ην έηνο 1967, θάηνηθνο
Ν. Πνιηηείαο Δπόζκνπ Θεζζαινλίθεο, νδόο Γνξγνπνηάκνπ 13, κε Αξ. Γειηίνπ Σαπη.: ΑΔ
404747 θαη κε Α.Φ.Μ. 075404720.
8.

Με εθηειεζηηθό κέινο, εθπξόζσπνο Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο θαη Εώλησλ Εώσλ

Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο,: Σζέξλνο Ησάλλεο ηνπ Κπξηάθνπ θαη ηεο Βαζηιηθήο,
γελλεζείο ζηε Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο ην έηνο 1957 θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, νδόο Ν.
Σύπα 5, κε Αξ. Γειηίνπ Σαπη: ΑΚ 926487 θαη κε Α.Φ.Μ. 025438689.
9. Με εθηειεζηηθό κέινο, εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ: Πεηθίδνπ Μαξίλα ηνπ Ησάλλε θαη
ηεο Αθξηβήο γελλεζείο ζηε Αιεμαλδξνύπνιε, ην έηνο 1974, θάηνηθνο ηαπξνύπνιεο
Θεζζαινλίθεο, νδόο Γεξκαλνύ Καξαβαγγέιε 88, κε Αξ. Γειηίνπ Σαπη.: ΑΗ 714518 θαη κε
Α.Φ.Μ. 074818250.
Σελ εηαηξεία εθπξνζσπεί θαη δεζκεύεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ν Πξόεδξνο θαη
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, θ. Γεκήηξηνο Υακπίδεο.
Σνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη λα αζθήζεη
κόλνλ ηηο κε εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληά ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία
θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαξθεί ε αδπλακία ηνπ, αλαπιεξώλεη κόλνλ σο πξνο ηηο κε
εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληά ηνπ ν θ. Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 3o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ

ΑΠΟΦΑΗ 554/3/4-12-2017
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Α. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο Γ – 54
θαηαζηήκαηνο ε

ππό ζύζηαζε εηαηξεία «ΑΡΗΣΔΑ ΜΠΟΤΓΗΟΤΚΛΖ ΗΓΗΩΣΗΚΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΑΗ ΣΟΝ ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ «ΚΑΡΠΟ Η.Κ.Δ.», ππό
ηελ πξνϋπόζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη κε ηελ
θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο 1.000 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζε δύν δόζεηο, πνπ αθνξά
ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο σο εμήο:
Γόζε 500€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Γόζε 500€ εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Να ηεζεί όξνο ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό όηη

ε κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο

κεηαβνιήο εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα επηθέξεη ηελ
απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο.
Β. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ ππ’
αξηζ. Α-9 θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ε Δηεξόξξπζκε Δηαηξεία
κε ηελ επσλπκία «Καξαβαζίιεο Α. – Δθηδίδεο Μ. Δ.Δ.», 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.
Γ. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ησλ Γ-16
θαη Γ-17 θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ν θ. Νηθόιανο Υαηδάθεο
ηνπ Ησάλλε, ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.,
ηελ πξνζθόκηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ζπκθσλεηηθνύ ιύζεο ηεο
εηαηξείαο, ζην νπνίν λα ππάξρεη όξνο, ν νπνίνο λα πξνβιέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο από
ηνλ απνκείλαληα πξώελ εηαίξν θαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο ζπλνιηθνύ ύςνπο
2.000€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, σο εμήο:
Α) πνζό 1.000 € κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λένπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ
Β) πνζό 1.000 € εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ .
Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο.
Σα παξαπάλσ ζα ηεζνύλ σο όξνη ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό πνπ ζα ππνγξαθεί.
Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό κε ηνλ ππνθαζηζηάκελν ζηελ κίζζσζε, θ.
Νηθόιαν Υαηδάθε ηνπ Ησάλλε.

Γ.: α) Να γίλεη δεθηή ε απόδνζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Γ-19 από ηνλ θ. Λέηζην ηακάηην
ηνπ Αιεμάλδξνπ από 01-12-2017.
β) Να κελ γίλεη απνδεθηό ην αίηεκα θαη λα κελ ζπκςεθηζηεί ην πνζό ηεο εγγύεζεο
κε ηα νθεηιόκελα ελνίθηα,
γ) λα αλαθιεζνύλ νη νθεηιέο από ηελ αξκόδηα Δθνξία, ζηελ νπνία εζηάιεζαλ γηα
είζπξαμε,
δ) λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνθήξπμε ηνπ θαηαζηήκαηνο όξνο γηα ηελ εμόθιεζή ησλ
κηζζσηηθώλ νθεηιώλ από ηνλ λέν κηζζσηή.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 4 ο: Υξέσζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
σκαηίνπ Φνξηνεθθνξησηώλ Λαραλαγνξάο.

ΑΠΟΦΑΗ 554/4/4-12-2017
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
1.

Σελ κέηξεζε από ην Σερληθό ηκήκα ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ

ξεύκαηνο από ην σκαηείν Φνξηνεθθνξησηώλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θάζε κήλα, ώζηε λα γίλεηαη ε
ζρεηηθή ρξέσζε.
2.

Σελ ηνπνζέηεζε κεηξεηνύ ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ θαη βάζεη ησλ

απνηειεζκάησλ λα γίλνληαη νη αληίζηνηρεο ρξεώζεηο.
3.

Σελ αλάζεζε ζην ηκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θαη ζηνλ ύκβνπιν ηνπ

Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο γηα ελεξγεηαθά ζέκαηα, ηεο εύξεζεο θαη δηακόξθσζεο ρώξνπ
ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. είηε ζηνπο Ππξήλεο ηεο Λαραλαγνξάο είηε
πεξηκεηξηθά απηώλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ σκαηείνπ, έλαληη ζπκβνιηθνύ
κεληαίνπ ηηκήκαηνο, θαη ηελ λέα εηζήγεζε ηνπο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
4.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν λα πξνβεί ζε ζπδήηεζε θαη

λα ζπκθσλήζεη κε ην σκαηείν ζρεηηθά κε ην ύςνο ηεο θαηαβνιήο γηα ην πξνεγνύκελν
δηάζηεκα θαη κε απόθαζή ηνπ ζα θαζνξίζεη ην αλαινγνύλ πνζό θαζώο θαη ηνπο όξνπο θαη ηηο
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ξύζκηζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηνπ σκαηείνπ
Φνξηνεθθνξησηώλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
5.

Ζ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο δόζεο ή κηαο κεληαίαο ηξέρνπζαο ρξέσζεο

θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζα απνθέξεη ηελ δηαθνπή παξνρήο ηνπ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 5ο : Υνξήγεζε δηαηαθηηθώλ ζίηηζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ελ όςεη
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ – λένπ έηνπο.

ΑΠΟΦΑΗ 554/5/15-11-2017
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά
πιεηνςεθία, κεηνςεθνύληνο ηεο θα. Πεηθίδνπ, ηελ ρνξήγεζε δηαηαθηηθώλ ζίηηζεο, αμίαο
# 150,00 # € . Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε απόθαζή ηνπ ζα
θαζνξίζεη ηνπο δηθαηνύρνπο ησλ δηαηαθηηθώλ.
Οη δηαηαθηηθέο ζίηηζεο ζα δνζνύλ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. από ηελ
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΩΝ ΑΔΔ».
Ζ πξνκήζεηα ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο ζα βαξύλεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ ο 6: « Έγθξηζε έηνπο 2018 σξώλ:
1)λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ
θαλνληθνύ σξαξίνπ ηνπ ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ,
2)ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ,
3)ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο απνζπαζκέλεο ππαιιήινπ ζε βνπιεπηηθό
γξαθείν».

ΑΠΟΦΑΗ 554/6/4-12-2017

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Σελ έγθξηζε γηα ην έηνο 2018 ησλ σξώλ :
1)λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ
ηνπ ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ σο εμήο:

Α/

ΚΛΑΓΟ

Α

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

1.

Ζιεθηξνιόγσλ

2.

3.

4

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΑΡΗΘΜ.
ΤΠΑΛ

Γ.Δ.

Δπηζηαηώλ

2

Γ.Δ.

Πξνζσπηθνύ Ζ/Τ

2

Γ.Δ.

Δηζπξάθηνξαο-

1

Γ.Δ.

1

Υεηξηζηήο Ζ/Τ
5

6

ΝΤΚΣΔΡΗΝ.

Δπηκειήηξηεο

Γ.Δ.

Δξγαηώλ

2

Τ.Δ.

1

ΚΤΡΗΑΚΔ

& ΝΤΚΣ & ΚΤΡΗΑΚ

ΔΞΑΗΡΔ.

ΔΞΑΗΡ.

700 ώξεο

480 ώξεο

80 ώξεο

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

100 ώξεο

180 ώξεο

60 ώξεο

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

100 ώξεο

250 ώξεο

60 ώξεο

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

100 ώξεο

250 ώξεο

60 ώξεο

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

70 ώξεο

250 ώξεο

40 ώξεο

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

70 ώξεο

250 ώξεο

40 ώξεο

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

ζπλνιηθά

2)ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ηνπ ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζύκθσλα κε ηηο
ώξεο πνπ εκθαλίδνληαη αλά εηδηθόηεηα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
Α/

ΚΛΑΓΟ

ΚΑΣΖ

ΑΡΗΘΜ.

ΤΠΔΡ.

Α

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

Γ

ΤΠΑΛ.

ΔΣΖΗΩ

ΚΑΝΟΝ.

ΝΤΚΣΔΡ

ΚΤΡ.

ΝΤΚΣΔΡΗ

ΑΡΓΗΔ

Ν.ΚΤΡΗΑΚ
Δ
ΑΡΓΗΔ

1

ΚΣΗΝΙΑΣΡΩΝ

Π.Δ.

1

120 ώξεο

100 ώξεο

5 ώξεο

10 ώξεο

5 ώξεο

Π.Δ.

1

120 ώξεο

100 ώξεο

5 ώξεο

10 ώξεο

5 ώξεο

Π.Δ.

2

120 ώξεο/

100 ώξεο/

5 ώξεο/

10 ώξεο/

5 ώξεο/

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

100 ώξεο

5 ώξεο

10 ώξεο

5 ώξεο

ΚΑΛΑΗΪΣΕΖ Π.
2.

ΓΔΩΠΟΝΩΝ
ΚΑΛΔΜΟ Α.

3

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΚΑΡΑΚΑΗΓΟΤ .
ΚΟΤΣΟΤΡΗΓΖ Ν

4

ΓΙΟΙΚ-ΛΟΓ.

Π.Δ.

1

120 ώξεο

Γ.Δ.

3

120

ΛΗΑΠΖ Γ.
5

Γ/ΚΟΤ-ΛΟΓ/ΚΟΤ.
ΓΔΜΔΡΣΕΖ Α.

ώξεο/ 100

ώξεο/ 5

ώξεο/ 10 ώξεο/ 5

ώξεο/

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

120 ώξεο

95 ώξεο

5 ώξεο

15 ώξεο

5 ώξεο

ΠΑΠΑΛΔΞΖ Μ.
ΠΔΣΚΗΓΟΤ Μ.
6

ΟΓΗΓΟ
ΑΛΔΞΗΟΤ .

Γ.Δ.

1

7

Γ.Δ.

ΔΠΙΣΑΣΩΝ

2

ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ Μ.

120 ώξεο/

80 ώξεο/

10 ώξεο/

20 ώξεο/

10 ώξεο/

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

ΠΑΥΟΤ Θ.
8

ΔΙΠΡΑΚΣ-

Γ.Δ.

1

120 ώξεο

80 ώξεο

10 ώξεο

20 ώξεο

10 ώξεο

Γ.Δ.

1

120 ώξεο

80 ώξεο

10 ώξεο

20 ώξεο

10 ώξεο

Γ.Δ.

1

120 ώξεο

100 ώξεο

5 ώξεο

10 ώξεο

5 ώξεο

Γ.Δ.

2

120 ώξεο/

80 ώξεο/

10 ώξεο/

20 ώξεο/

10 ώξεο/

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

ππάιιειν

ΥΔΙΡΙΣΩΝ Η/Τ
ΣΗΛΗΑ Η.
9

ΔΙΠΡΑΚΣΥΔΙΡΙΣΩΝ Η/Τ
ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ Π.

10

ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ Π.

11

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ
ΓΚΟΤΡΣΑ Υ.
ΗΟΡΓΑΝΟΤ Η.

12

Γ.Δ.

1

120 ώξεο

80 ώξεο

10 ώξεο

20 ώξεο

10 ώξεο

ΓΔΝ. Τ.Δ.

1

120 ώξεο

80 ώξεο

10 ώξεο

20 ώξεο

10 ώξεο

ΔΠΙΜΔΛΗΣΡΙΩΝ
ΣΔΦΑΝΗΓΟΤ Σ.

13

ΔΡΓΑΣΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ
ΠΔΣΑΝΗΓΖ Κ.
3)ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηεο απνζπαζκέλεο ππαιιήινπ Κ. Σζηγθνπηδίδνπ ζε
βνπιεπηηθό γξαθείν σο εμήο:
1)Τπεξσξηαθή Δξγαζία (κέρξη 22εο ώξαο)

168 ώξεο.

2)Νπθηεξηλή ππεξσξηαθή εξγαζία (από 22εο ώξαο κέρξη 6ε πξσηλή)
ε

60 ώξεο.
εο

3)Δξγαζία ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο (από 6 πξσηλή κέρξη 22 ώξαο) 72 ώξεο.
Γηα ηηο παξαπάλσ ώξεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ζα ππνινγηζζνύλ θαη νη αληίζηνηρεο
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 7ο : Αζθάιηζε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ

ΑΠΟΦΑΗ 554/7/4-12-2017

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Α. ηελ αζθάιηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ – εμνπιηζκνύ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. από ηελ εηαηξεία Νένο
Πνζεηδώλαο Αλώλπκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία.
Β. Ο ύκβνπινο ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ζε ζπλεξγαζία κε όια ηα
ηκήκαηα ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ
ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ αζθαιηζηήξηνπ
ζπκβνιαίνπ.
Γ. ηελ αζθάιηζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. δίρσο ηελ θάιπςε
απνδεκίσζεο από ζεηζκνύο ζηε ηηκή ησλ 10.836,00 € γηα δηάζηεκα 1 έηνπο .
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 8ο : «Όξγαλα (Α) Γηελέξγεηαο Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο πκβάζεσλ γηα ην 2018
ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)- (Β) Αμηνιόγεζεο αηηήζεσλ θαη
εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ γηα ηα θελά θαηαζηήκαηα ηεο ΚΑΘ Α.Δ., ζύκθσλα κε ηελ ππ΄
αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.»

ΑΠΟΦΑΗ 554/8/4-12-2017

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε:
Α) Σελ ζύζηαζε ησλ θάησζη επηηξνπώλ:
Α. Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ θαη γεληθώλ ππεξεζηώλ, απνηεινύκελε
από ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :



Ληάπεο Γεκήηξηνο (Πξόεδξνο),



Καιέκνο Αιέμαλδξνο (Αληηπξόεδξνο)



Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε,
κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ
Καξάκπειαο Παλαγηώηεο, Γθνύξηζαο Υξήζηνο, Σζηιηάο Ησάλλεο.
Β. Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγώλ επί

ηαθηηθώλ δηαγσληζκώλ &

ζπλνπηηθώλ δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ θαη γεληθώλ ππεξεζηώλ, απνηεινύκελε από ηνπο
θάησζη ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :


Πάζρνπ Θενδώξα (Πξόεδξνο),



ηεθαλίδνπ ηπιηαλή(Αληηπξόεδξνο),



Γηαλλνύιε Μαξία,
κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :
Κνπηζνπξίδεο Νηθόιανο, Ηνξδάλνπ Ησάλλεο, Καιαηηδή Πνιπμέλε.
Δπηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηώλ, απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ.:


Γθνύξηζαο Υξήζηνο,



Πεηθίδνπ Μαξίλα,



Κνπηζνπξίδεο Νηθόιανο,

κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :
ηεθαλίδνπ ηπιηαλή, Γηαλλνύιε Μαξία, Παπαγηάλλε Παλαηώηε.
Δπηηξνπή παξαιαβήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ.:


Σζηιηάο Ησάλλεο,



Κνπηζνπξίδεο Νηθόιανο,



Γηαλλνύιε Μαξία,

κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. :
Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε, Πεηαλίδεο Κσλζηαληίλνο, Καιέκνο Αιέμαλδξνο.
Γηα επηηξνπέο κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ έξγσλ & κειεηώλ θαη παξνρήο
ηερληθώλ ππεξεζηώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, ηεξνύληαη ηα
αλαθεξόκελα ζηνλ λ. 4412/2016.

Β) ύκθσλα κε ην όξν 2 ηεο ππ’ αξηζκ. 496/4/02-10-2015 Καλνληζηηθήο απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012
Κ.Τ.Α. ζπζηήλνληαη σο αθνινύζσο:
(1)

ηξηκειήο Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ θαη επηινγήο κηζζσηή γηα ηα θελά

θαηαζηήκαηα θαη ηνπο θελνύο ρώξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε εηήζηα δηάξθεηα από 1-1-2018 έσο
31-12-2018, ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηνπο:
Α) Καξαθαζίδνπ νθία ( Πξόεδξνο),
Β) Καξάκπειαο Παλαγηώηεο (Αλαπιεξσηή Πξόεδξν),
Γ) Ηνξδάλνπ Ησάλλεο.
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε νξίδνληαη νη:
Πεηαλίδεο Κσλζηαληίλνο, Πάζρνπ Θενδώξα, Ληάπεο Γεκήηξηνο.
(2) Να ζπζηαζεί ηξηκειήο Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ γηα ηα θελά
θαηαζηήκαηα θαη θελνύο ρώξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε εηήζηα δηάξθεηα από 1-1-2018 έσο 3112-2018, ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηνπο:
Α) Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή (Πξόεδξνο)
Β) Παπαγηάλλεο Π. (Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο),
Γ) Αιεμίνπ σηήξηνο.
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε νξίδνληαη νη:
Κνπηζνπξίδεο Νηθόιανο, Υξήζηνο Γθνύξηζαο, Γηαλλνύιε Μαξία.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Δπηηξνπώλ ππάξρνπλ
δηαγσληζκνί ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε απνζθξαγηζηεί νη πξνζθνξέο, νη Δπηηξνπέο
νινθιεξώλνπλ ην έξγν ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.
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) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Δ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ
Σ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

