
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 596 

Με αξηζκό 596/18-06-2019 

ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 18
ε
  Ηνπλίνπ 

2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00 ην κεζεκέξη , ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 596
ε
 ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 596/14-06-2019 πξφζθιεζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ. 

3. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

4. Αλαλέσζε Μίζζσζεο. 

5. Δλνηθίαζε  θάδσλ -  Μεηαθνξά  απηψλ  θαη απφζεζε απνξξηκκάησλ ζε Υ.Τ.Σ.Α. 

Μαπξνξάρεο. 

6. Έγθξηζε ησλ Δηήζησλ  νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ  ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο 

Θεζζαινλίθεο Α.Δ. ρξήζεο 2018. 

7. Δηζήγεζε πξνο ηνλ κέηνρν γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο Σαθηηθφο έιεγρνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε έηνπο 

2019 επηζθφπεζε ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 2019  βάζεη ΓΠΥΑ, 

δηελέξγεηα εηδηθνχ θνξνινγηθνχ έιεγρνπ θαη έθδνζε εηδηθνχ θνξνινγηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ γηα ην έηνο 2019. 

8. Δλαξκφληζε & ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4548/2018 θαη 4389/2016 

9. Τπνβνιή ηξηκεληαίαο αλαθνξάο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ην A΄ ηξίκελν 2019. 

10. Σέιε χδξεπζεο ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. 

11. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξ. 558/5/4-2-2018 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

12. Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε κίζζσζε ηνπ Κ-8 θελνχ 

θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο. 

13. ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.  (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο 

κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- 

Δθθιεζίαο) -  Α΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

14. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

15. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

16. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

17. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

18. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

19. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 



20. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

21. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

22. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

23. Έγθξηζε ππνβνιήο θαθέινπ έξγνπ ζηελ πξφζθιεζε 119 : «Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ 

Ο.Κ.Α.Α. θαη Κ.Α.Θ. γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο», ζην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία», 

άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο: 01 «Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε Σνκεαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο».  

Παξέζηεζαλ: 

Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

Σα κέιε: α) Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο, Αληηπξφεδξνο,  εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

             β) θνπιαξηψηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                γ) Κνγηάλλεο Θεφδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ   

                δ) Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

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

    δ)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

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

Ο Γηεπζπληήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θ. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

 

ΘΔΜΑ 2
ν
 :  Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 596/2/18-06-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Υαξαιακπίδε & Αιβαλνχ ηελ επηθχξσζε ηνπ ππ’ αξ. 

595/5-6-2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Γ..  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 



ΘΔΜΑ 3o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 596/3/18-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα λα γίλεη 

δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο κηζζψηξηαο ηνπ Β-24 θαηαζηήκαηνο 

ηεο Λαραλαγνξάο «Κσλζηαληίλνο Μπνπληήο Μνλνπξφζσπε ΗΚΔ»,  ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο 

δηάξθεηαο,  ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο θαζψο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

6§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

  ΘΔΜΑ 4ν:  Αλαλέσζε Μίζζσζεο 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 596/4/18-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαλέσζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κηζζψζεσλ  κε ηνλ θ. Γάληζε Γεψξγην, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4)  κελψλ, ήηνη απφ 09.06.2019 έσο 08.09.2019 (κε αλαδξνκηθή ηζρχ). 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 5 
ν
 :  Δλνηθίαζε  θάδσλ -  Μεηαθνξά  απηψλ  θαη απφζεζε απνξξηκκάησλ ζε  

                      Υ.Τ.Σ.Α. Μαπξνξάρεο  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 596/5/18-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Σελ ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο  

2. Σελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ ζπλέηαμε ην γξαθείν Πξνκεζεηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δπνπηείαο θαη Δκπνξίνπ . 



Ο δηαγσληζκφο ηεο πξναλαθεξφκελεο Γηαθήξπμεο ζα δηελεξγεζεί ηελ 02/07/2019. 

3. α. Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο κε αληηθείκελν ηεο δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

κε κέιε ηνπο :  

ΚΑΛΔΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ  

ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΜΑΡΗΑ 

ΚΟΤΣΟΤΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Καη αλαπιεξσκαηηθά κέιε : ΣΗΛΗΑ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, 

ΛΗΑΠΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

β. Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο κε αληηθείκελν ηεο, ηελ αμηνιφγεζε ελζηάζεσλ θαη 

πξνζθπγψλ, γηα ηνλ πξναλαθεξφκελν δηαγσληζκφ, απνηεινχκελε απφ ηνπο : 

ΠΑΥΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ,  

ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ, 

 ΓΚΟΤΡΣΑ ΥΡΖΣΟ  

θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε : Παπαγηάλλε Παλαγηψηε, Ηνξδάλνπ Ησάλλε, Καιαηηδή 

Πνιπμέλε. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 6 
ν
 : Έγθξηζε ησλ Δηήζησλ  νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ  ηεο Κεληξηθήο 

Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. ρξήζεο 2018 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 596/6/18-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Υαξαιακπίδε θαη Αιβαλνχ, ηελ έγθξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2018 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζηηο νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο θαη ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2018. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 

 



   ΘΔΜΑ 7
ν
 : Δηζήγεζε πξνο ηνλ κέηνρν γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο : 

 Σαθηηθφο έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ηε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε έηνπο 2019  

 Δπισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2019  βάσει ΔΠΧΑ, 

δηελέξγεηα εηδηθνχ θνξνινγηθνχ έιεγρνπ θαη  

 Έθδνζε εηδηθνχ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ην έηνο 2019. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/7/18-06-2019 

 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα λα 

εηζεγεζεί πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Α.  Σελ αλάζεζε, δηα ππνγξαθήο ζχκβαζεο, ηεο ππεξεζίαο:  

1. ΣΑΚΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 

ΚΑΘ ΑΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΔΣΟΤ 2019  

2. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΧΝ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 2019  

ΒΑΣΕΙ ΔΠΧΑ. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΗΓΗΚΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ  

3. ΔΚΓΟΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019»,  

ζηελ επηρείξεζε: LEVERAGE ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΑΔ  ε νπνία θαη πξνζέθεξε ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αγνξάο πνπ δηελεξγήζεθε, ήηνη  : 

8.400,00€ πιένλ ΦΠΑ . 

Ζ ππεξεζία πεξηιακβάλεη : 

1.   Έιεγρνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 2019 βάζεη Γ.Π.Υ.Α. 

 2.  Έθδνζε  ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 2019 , πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Ν. 4174/2013, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαη 

ηεο θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΠΟΛ. 1124/18-06-2015 

θαη ην Γηεζλέο Πξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο (ISAE) 3000. 

3.  Δπηζθφπεζε  ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 2019 βάζεη Γ.Π.Υ.Α. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 



ΘΔΜΑ 8 
ν
:  Δλαξκφληζε & ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ηηο 

                     δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 θαη 4389/2016 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/8/18-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα: 

Α. Σελ  ελαξκφληζή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 

θαη 4389/2016 

Β. Σελ ηξνπνπνίεζε  

α) Σεο επηθεθαιίδαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

β) Σνπ Άξζξνπ Πξψηνπ  

γ) Σσλ άξζξσλ 1, 5, 7, 9, 10, 12 θαη 17  

σο εμήο : 

1) ηελ επηθεθαιίδα ηνπ Καηαζηαηηθνχ πξνζηίζεηαη «και ο Ν. 4548/2018» θαη έηζη ε 

επηθεθαιίδα δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο : 

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 

ΣΖ Α.Δ. « ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» 

(πνπ ζπλεζηήζε κε ην II. Γ.411/1998 θσδηθνπνηεκέλν φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη πξνζαξκφζζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 3429/2005, ΚΝ 2190/1920 λ.4389/2016  θαη Ν. 4548/2018 

 

2) Σν Άξζξν Πξψην παξαγξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ αλαδηαηππψλεηαη ζε  παξειζνληηθφ 

ρξφλν σο εμήο :  

Άξζξν πξψην 

1- Σν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κεληξηθή Αγνξά 

Θεζζαινλίθεο» πνπ ηδξχζεθε κε ην Β.Γ. 869/1966, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, κεηαηξάπεθε κε 

ην Π.Γ. 411/1998  ζε Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (Κ.Α.Θ. Α.Δ.). 

 Σν ελαξκνληζκέλν Καηαζηαηηθό όπσο ηξνπνπνηήζεθε θσδηθνπνηεκέλν έρεη σο 

αθνινύζσο  

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 

ΣΖ Α.Δ. « ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» 

(πνπ ζπλεζηήζε κε ην II. Γ.411/1998 θσδηθνπνηεκέλν φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη πξνζαξκφζζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 3429/2005, ΚΝ 2190/1920 λ.4389/2016  θαη Ν. 4548/2018 



Άξζξν πξψην 

 

1- Σν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κεληξηθή Αγνξά 

Θεζζαινλίθεο» πνπ ηδξχζεθε κε ην Β.Γ. 869/1966, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, κεηαηξάπεθε κε 

ην Π.Γ. 411/1998  ζε Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (Κ.Α.Θ. Α.Δ.). 

2. - Δγθξίλεηαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ζπληζηψκελεο κε ηε κεηαηξνπή απηή Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο ην νπνίν έρεη σο εμήο : 

 

Άξζξν 1 

χζηαζε – Δπσλπκία 

 

1.- πληζηάηαη αλψλπκε εηαηξεία δηα κεηαηξνπήο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κεληξηθή Αγνξά 

Θεζζαινλίθεο». Ζ εηαηξηθή επσλπκία ηεο ζπληζηψκελεο αλψλπκεο εηαηξείαο νξίδεηαη 

«ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ζε ζπληνκνγξαθία 

«Κ.Α.Θ. Α.Δ.». Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξείαο κε ην εμσηεξηθφ ε επσλπκία ηεο δηαηππψλεηαη 

είηε κε πηζηή κεηάθξαζε, είηε θαζνξίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα σο εμήο : 

«CentralMarketofThessalonikiS.A.». 

Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην Ν. 3429/2005, ην θαηαζηαηηθφ ηεοηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο πνπ ηε δηέπνπλ θαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθφζνλ δελ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3429/2005, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο σο εηαηξείαο πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα θνηλήο σθέιεηαο, , Κ.Ν. 2190/1920 

θαη ηνπ Ν. 4389/2016, φπσο ηζρχεη. 

2.- Ζ ΚΑΘ Α.Δ. εκπίπηεη ζηηο «ινηπέο ζπγαηξηθέο» ηεο ΔΔΤΠ Α.Δ. 

ζπκπεξηιακβαλφκελε ζην παξάξηεκα Σ’ ζηελ Οκάδα Γ ηνπ Ν. 4389/2016 ησλ  Διέγρεηαη  

απφ ηελ ΔΔΤΠ Α.Δ. θαη εηδηθφηεξα : (α) ππφθεηηαη ζε επνπηεία ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο, (β) πινπνηεί θαη ππνζηεξίδεη ηηο εθαξκνζηέεο 

ηνκεαθέο πνιηηηθέο ηεο Κπβέξλεζεο, (γ) αλαιακβάλεη θαηφπηλ αλάζεζεο ηελ παξνρή 

Τπεξεζηψλ Γεληθνχ θαη Γεληθνχ Οηθνλνκηθνχ πκθέξνληνο (ΤΓΟ). 

3.- Όπνπ ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ γίλεηαη παξαπνκπή ζε δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 

ελλννχληαη εθεμήο νη αληίζηνηρεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 

 

Άξζξν 2 

Έδξα 

Έδξα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. είλαη ν Γήκνο Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο Θεζζαινλίθεο. 

 

 



Άξζξν 3 

Γηάξθεηα 

II δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο παξαηείλεηαη γηα άιια είθνζη ελλέα (29) έηε απφ ηε ιήμε ηεο, ήηνη 

νξίδεηαη γηα ζαξάληα ελλέα έηε (49) αξρφκελε απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ II.Γ. 411/98 ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο. 

 

Άξζξν 4 

θνπφο 

 

θνπφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. είλαη : 

1.- Ζ δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

κε ζθνπφ ηελ επσθειέζηεξε γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε δηαθίλεζε - εκπνξία ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (θξέαο, ςάξηα, αλζνθνκηθά 

θ.ιπ.) λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηεξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο 

θαη πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

2.- Ζ αλάπηπμε θαη φπνπ απαηηείηαη δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο, ε αλαβάζκηζε 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ψζηε λα δηακνξθψζεη ζην ρψξν ηεο επλντθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

άζθεζεο ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ νπσξνθεπεπηηθψλ, θξεάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ θ.ιπ., ε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο 

θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, πξνο φθεινο ηφζν ηνπ παξαγσγνχ φζν θαη ηνπ θαηαλαισηή. 

Πεξαηηέξσ, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο 

Θεζζαινλίθεο Α.Δ. δχλαηαη λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηε δεκηνπξγία είηε 

παξαζθεπαζηεξίνπ - ηππνπνίεζεο λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ είηε 

εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο παξαζθεπαζκάησλ λσπνχ θξέαηνο, εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ηηο 

απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

3.- Ζ θαζ’ νηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν ππνβνήζεζε θαη ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρνλδξεκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή πνπ 

εδξεχνπλ ζην ρψξν ηεο Αγνξάο, ηδηαίηεξα πξνο ηηο γεηηνληθέο Βαιθαληθέο ρψξεο - αλάπηπμε 

δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ - κε πξννπηηθή λα κεηεμειηρζεί ν ρψξνο ζε κία ζχγρξνλε Κεληξηθή 

Αγνξά κε ξφιν θαη πξννπηηθή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. 

4.- Ζ ζχζηαζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ίδην ή 

παξεκθεξή ζθνπφ θαη γεληθά επηδηψθνπλ ζθνπνχο ζπλαθείο ή ππνβνεζεηηθνχο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο, κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 



5.- Ζ εθκίζζσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ησλ θαηαζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ 

ηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαθίλεζε, δηαινγή, ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη 

εκπνξία, ζηηο πάζεο θχζεσο ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξντφλησλ 

ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, νκάδεο παξαγσγψλ, έλαληη 

κηζζψκαηνο ή άιινπ αλαιφγνπ ηηκήκαηνο. 

6- Ζ εθκίζζσζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, Σξάπεδεο θαη 

βνεζεηηθέο επηρεηξήζεηο (εζηηαηνξίσλ, αλαςπθηεξίσλ, αληιηψλ βελδίλεο, ηερληθήο 

ππνζηήξημεο νρεκάησλ, ηαηξείν) νπνησλδήπνηε ρψξσλ επηιέμεη ε ίδηα, αλάινγα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, έλαληη κηζζψκαηνο ή άιινπ αλαιφγνπ ηηκήκαηνο. 

7.- Ζ νξγάλσζε ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο γηα ηελ εθπφλεζε πάζεο θχζεσο 

εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

ίδηαο ή γηα ινγαξηαζκφ Σξίησλ επ' ακνηβή. 

8.- Ζ παξνρή επ' ακνηβή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο πξνο θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα. Κξάηε ή Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ 

νπσξνθεπεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ. 

9.- Ζ αλάζεζε κέρξηο φηνπ νξγαλψζεη ε ίδηα ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, ζε ηξίηνπο, εκεδαπά ή 

αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηελ εθπφλεζε πάζεο θχζεσο εξεπλψλ ή κειεηψλ, 

θαηαζθεπψλ έξγσλ θαζψο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ίδηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

10- ΗΖ κέξηκλα θαη πξφλνηα γηα ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη 

επηκφξθσζε ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ. 

11- Ζ αλάιεςε, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ή κφλε ηεο, 

πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ αθνξνχλ ην δηαζπλνξηαθφ 

εκπφξην κε ηξίηεο ρψξεο, ηελ εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

12.-Ζ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ ησλ ρψξσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο  Δηαηξείαο. 

 

Άξζξν 5 

Κεθάιαην - Μέηνρνη – Πφξνη 

 

1.- Σν αξρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήξρεην ζην πνζφ ησλ 50.000.000 δξρ. δηαηξνχκελν 

ζε 100 κεηνρέο ησλ 500.000 δξρ. εθάζηε (Π.Γ. 411/98). Με ηελ πξψηε αχμεζε (απφθαζε 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 9-3-2000), ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήιζε καδί κε ην αξρηθφ ζην 

πνζφ ησλ 3.868.000.000 δξρ. δηαηξνχκελν ζε 7.736 κεηνρέο ησλ 500.000 δξρ. εθάζηε. Με  ηε 

δεχηεξε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (απφθαζε Γ.. 13-7-2000) ην θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 5.105.500.000 δξρ., δηαηξνχκελν ζε 10.211 κεηνρέο ησλ 



500.000 δξρ. εθάζηε. Με ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ιφγσ κεηαηξνπήο ζε Δπξψ 

(απφθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο. 28-2-2002), ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήξρεην ζην πνζφ 

ησλ 14.983.110,85 Δπξψ, δηεξεκέλν ζε 10.211 κεηνρέο ησλ 1.467,35 Δπξψ εθάζηε. 

Με ηελ απφ 24-7-2002 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΚΑΘ 

Α.Δ. αλέξρεηαη πιένλ ζην πνζφ ησλ 18.953.759,95 Δπξψ 

ήκεξα θαη κεηά ηελ ελαξκφληζή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. , πξνο ηε δηάηαμε 

άξζξνπ 35 ηνπ  Ν. 4548/2018 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΚΑΘ Α.Δ., ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 18.953.759,95 Δπξψ δηαηξείηαη ζε 379.075.199 κεηνρέο ησλ 0,05 € εθάζηε.  

Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 197 παξ. 1 ηνπ Ν. 4389/2016 ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο πνπ θαηείρε ην Διιεληθφ Γεκφζην κεηαβηβάζζεθε απηνδίθαηα ζηελ Διιεληθή 

Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο ΑΔ απφ 1.1.2018.  

2.- Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ απνθφπηνληαη απφ δηπιφηππν βηβιίν, είλαη αξηζκεκέλνη κε αχμνληα 

αξηζκφ θαη θέξνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ ηίηινπ, ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ελφο πκβνχινπ εηδηθψο 

νξηδνκέλνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη ππνγξαθέο απηέο κπνξνχλ λα ηεζνχλ κε 

κεραληθφ κέζν. Κάζε ηίηινο δχλαηαη λα παξηζηά πιείνλεο ηεο κίαο κεηνρήο φπσο νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κηαο 

ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

3.-Οη πφξνη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνέξρνληαη απφ : 

Α. Σα εθ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, δηαηηζέκελα θεθάιαηα γηα ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ, αλέγεξζε ησλ απαξαηηήησλ εγθαηαζηάζεσλ εθνδηαζκέλσλ κε πιήξε 

ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη αληηκεηψπηζε ησλ παξεπνκέλσλ ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ ηνχησλ 

δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ. 

     Β. Σα πάζεο θχζεσο κηζζψκαηα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηα δηθαηψκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

ηεο ρξήζεσο ρψξσλ, εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. απηήο θαη ηα ππφ εηδηθνχ θαλνληζκνχ απηήο 

νξηζζεζφκελα θαζψο θαη θάζε εθ ηεο ππφ ηε δηαρείξηζε απηήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή εμ 

άιιεο αηηίαο, πξνεξρνκέλσλ εζφδσλ. 

    Γ. Σα ζπλαπηφκελα δάλεηα. 

   Γ. Οη θάζε θχζεσο δσξεέο. 

   Δ. Οη εηδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ 

δηεζλψλ Οξγαληζκψλ. 

Σ. Σα έζνδα απφ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

     Ε. Κάζε άιιν λφκηκν πφξν. 

4.- Ζ εηαηξεία ελάγεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο. 

 

 

 



Άξζξν 6 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

1.- Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα απμεζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζήο ηεο, 

ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη θαη νη φξνη ηεο απμήζεσο. Ζ αχμεζε γίλεηαη κε ηελ έθδνζε λέσλ 

κεηνρψλ, νη νπνίεο είλαη νλνκαζηηθέο θαη αδηαίξεηεο. 

2.- ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε 

είδνο ή έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη ην δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο, ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ηνπ κεηφρνπ ηεο 

εηαηξείαο. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε 

ηελ αχμεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε απφ έλα κήλα, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ, 

δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο. 

3.- Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ή κέζα ζε πέληε 

(5) έηε απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην 

δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κε ηελ έθδνζε λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ. Σν 

πνζφ ησλ απμήζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη 

θαηαβιεζεί αξρηθά ή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία 

ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ παξαπάλσ εμνπζία ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε γηα θάζε αλαλέσζε. 

4.- Οη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2-3 απνθαζηδφκελεο απμήζεηο θεθαιαίνπ δελ απνηεινχλ 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

5- Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ απαηηείηαη πάληνηε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, φηαλ ηα απνζεκαηηθά 

ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην  (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

6.- Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο , ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα πξαγκαηνπνηήζεη εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα λα 

πηζηνπνηήζεη εάλ θαηαβιήζεθε ή φρη ην θεθάιαην ηεο απμήζεσο. Δληφο είθνζη εκεξψλ απφ 

ηελ ιήμε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα 

επνπηηθή αξρή βεβαησκέλν αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ, πνπ ζα ζπληαρζεί ζηελ 

παξαπάλσ εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππνθείκελν ζηηο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

Άξζξν 7 

Γεληθή πλέιεπζε - χλζεζε 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Κ.Α.Θ. Γ.Δ. απνηειείηαη απφ ην κνλαδηθφ κέηνρν πνπ είλαη 

ε Διιεληθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο ΑΔ. 



Δίλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε 

εηαηξηθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4548/2018. Οη απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο 

απφληεο ή δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. 

Άξζξν 8 

Αξκνδηφηεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. είλαη νη παξαθάησ : 

1.- Δγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηελ έθζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ Ηζνινγηζκφ. 

2.Δθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο.  

3.- Απαιιάζζεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο. 

4.- Γηνξίδεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο ειεγθηέο θάζε εηαηξηθήο 

ρξήζεο, εγθξίλεη ηηο εθζέζεηο ηνπο θαη ηνπο απαιιάζζεη απφ θάζε επζχλε. 

5.- Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απμήζεσλ ή κεηψζεσλ 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο κεηαηξνπήο ησλ κεηνρψλ. 

6.- Κάζε άιιν ζέκα πνπ πξν βιέπεηαη απφ ην λφκν ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ. 

Άξζξν 9 

χγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο 

1. - Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη 

ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ή εληφο ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ κνλαδηθνχ 

κεηφρνπ ππνρξεσηηθά, ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ ρξφλν κεηά ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο 

ρξήζεο, ην αξγφηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία . 

θαη έθηαθηα γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη θάζε θνξά πνπ ην δεηήζεη ν κέηνρνο. 

2. - Ζ Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα θαιείηαη 20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο απφ ηεο νξηδφκελεο 

γηα ηε ζπλεδξίαζε απηήο, ππνινγηδφκελσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ εκεξψλ, ε δε ζρεηηθή 

πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ζηε ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία  

Ζ πξφζθιεζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη 

ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

απηνπξνζψπσο ή δη’ αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο θαη εμ απνζηάζεσο. Ζ εκέξα ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνζθιήζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο, 

δελ ππνινγίδνληαη. Αλ απνθαζίζεη ζρεηηθά ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε γεληθή ζπλέιεπζε δελ 

ζα ζπλέιζεη ζε θάπνην ηφπν, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, αιιά ζα ζπλεδξηάζεη εμ 

νινθιήξνπ κε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ απφ απφζηαζε κε ηα ειεθηξνληθά κέζα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 125.» 



Άξζξν 10 

Γηαδηθαζία πλεδξηάζεσλ Γεληθήο πλέιεπζεο 

1.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ζε απηήλ νη εθπξφζσπνη ηνπ κεηφρνπ ή ν λφκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ  

Ο κέηνρνο κπνξεί λα παξίζηαηαη θη ζπκκεηέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε απφ απφζηαζε κε 

νπηηθναθνπζηηθά ή άιια ειεθηξνληθά κέζα, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζηνλ ηφπν 

δηεμαγσγήο ηεο ππφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξ. 125 Ν. 4548/2018 

2.-  Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα ηα 

αλαγξαθφκελα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

πδήηεζε εθηφο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δελ επηηξέπεηαη. 

3.-  Οη θαηά ηε ζπλέιεπζε ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ζε πεξίιεςε θαηαρσξίδνληαη ζην 

εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηεο θαη 

ππνβάιινληαη ζε αληίγξαθν κέζα ζε 20 εκέξεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

4.-  Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άξζξν 11 

Όξγαλα δηνίθεζεο 

Όξγαλα Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. είλαη:  

α. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,  

β. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

Άξζξν 12 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

1.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην Αλψηαην Γηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 

δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο θαη αζθεί ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν 3429/2005, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

εθάζηνηε ηζρχεη θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ελψ επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο. 

2.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελεξγψληαο ζπιινγηθά, έρεη φιεο ηηο εμνπζίεο δηαρείξηζεο θαη 

δηνίθεζεο ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία 

δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, απνθαζίδεη δε γεληθψο γηα θάζε δήηεκα πνπ ηελ αθνξά θαη ελεξγεί 

θάζε ζρεηηθή πξάμε, εθηφο απφ εθείλεο πνπ αλήθνπλ θαηά ην λφκν ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο 

3.- Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε. Καη' 

εμαίξεζε ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

εληφο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 



4.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε θαη 

απαξηίδεηαη απφ: 

α) έμη (6) εθπξνζψπνπο ηνπ κεηφρνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ν Πξφεδξνο θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 197 λ. 4389/2016 

α) έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., πνπ εθιέγεηαη κε άκεζε θαη 

θαζνιηθή ςεθνθνξία. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ επηρείξεζε δηεμάγνληαη απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο 

δεπηεξνβάζκηαο - θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα - ηεο πξσηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο 

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ε εθινγή ηνπ γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. Ζ 

δηαδηθαζία ησλ αξραηξεζηψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ ηνπηθψλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ, ν ρξφλνο 

θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ςεθνθνξίαο θαη ε εμαγσγή θαη αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

απνηεινχλ έξγν ηεο επηηξνπήο απηήο, πνπ πξνεδξεχεηαη απφ δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν, 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1264/1982. 

γ) I. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ εκπφξσλ 

νπσξνιαραληθψλ θαη 

δ). έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ εκπφξσλ 

θξέαηνο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. 

Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εκπφξσλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ εκπφξσλ 

θξέαηνο θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δηαηξεία θαη ζηε Γ εληθή πλέιεπζε πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί 

ζρεηηθή απφθαζε . Έσο ηνλ νξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πεξ. β,γ,δ, 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη ρσξίο ηα κέιε απηά. 

5.- Με απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ νξγάλνπ , θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ΚΝ 2190/1920. .   

Ο Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. δελ δηθαηνχληαη θακία άιιε παξνρή, απνιαβή, ακνηβή ή πξνλφκην. 

6.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. απνηειείηαη απφ εθηειεζηηθά κέιε ηα νπνία 

είλαη θαηά κέγηζην αξηζκφ δχν, κε εθηειεζηηθά κέιε θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε. Ζ 

ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο εθηειεζηηθψλ ή κε, νξίδεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 παξ.1 θαη 4 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν. 3016/2002 

(ΦΔΚ 110 Γ'), φπσο ηζρχεη ζήκεξα, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά. Σα αλεμάξηεηα κέιε πξέπεη λα 

αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ.  

7.- Ο Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. απαγνξεχεηαη λα είλαη Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή κέινο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ άιιεο δεκφζηαο επηρείξεζεο. Ο Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή κέινο ηνπ 



Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δχλαηαη λα είλαη Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή κέινο 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή, ή φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

8.- χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ N. 3429/2005 ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά: 

α) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ, κε εθηειεζηηθψλ θαη 

αλεμάξηεησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

9.- Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ κπνξεί λα έρεη 

εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

α) ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο 

κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη, 

δηαρεηξίδεηαη, εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία, ζπλεδξηάδεη θαη απνθαζίδεη λφκηκα θαη ρσξίο απηά 

έσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ ηελ επέιεπζε ησλ 

αλσηέξσ γεγνλφησλ. 

β) ε θάζε πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 

λφκηκα, εθφζνλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέιε ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Πξφεδξνο 

θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

10.- Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΑΘ Α.Δ., αιιά θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, 

εθιέγνληαη απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 

θαη άξζξ. 197 Ν. 4389/2016. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ ζρεηηθψο κε ηελ επηινγή ησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππεξηζρχνπλ νπνηαζδήπνηε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο κε ηελ 

κεηαθνξά ησλ κεηνρψλ ζηελ ΔΔΤΠ Α.Δ. 

Άξζξν 13 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

1.- Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ε 

ηδηφηεηά ηνπ απηή δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Ζ ζεηεία ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε. 

2.-   Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο επηιέγεηαη κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

197 λ. 4389/2016  



Άξζξν 14 

Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

1.- Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία, 

β) παξαθνινπζεί θαη αλαθέξεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

θαζψο θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο ή 

παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 3429/2005 απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ηνπ Γηνηθεηή ή ηνπ 

Γεληθνχ Γηεπζπληή 

γ) ελεκεξψλεη εγγξάθσο κία θνξά ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ή ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαζψο θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα ηνπο 

ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί, 

δ) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή θαη ηελ αθξίβεηα νπνηνζδήπνηε πιεξνθνξίαο 

δεηεζεί απφ ηνπο εθάζηνηε αξκφδηνπο θνξείο θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ην 

έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηνί αζθνχλ. 

2.- ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, 

πνπ νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη 

αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 

παξέρνπλ ππεξεζίεο κε  ζχκβαζε παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ θαη δελ απνθηνχλ 

ηδηφηεηα ππαιιήινπ ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

Άξζξν 15 

          Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην 

Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαηαξηίδεη, ιακβάλνληαο ππφςε ην ηξαηεγηθφ ρέδην ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο ΑΔ πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην  άξζξν 190 

παξ.2 λ. 4389/2016 Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο εθάζηνηε 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

Άξζξν 16 

Σαθηηθφο έιεγρνο 

 

1.  Ζ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ρξφλν λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθή εηαηξία 

εγλσζκέλνπ θχξνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 4336/2015 θαη 

4449/2017 θαη ηε ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο έρνπλ ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά ζην λφκν.  



2. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ φξηζε ηνπο 

ειεγθηέο, πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ εηαηξία αλαθνίλσζε πξνο απηνχο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο, ζε 

πεξίπησζε δε πνπ δελ απνπνηεζνχλ ην δηνξηζκφ απηφλ κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνδερζεί ην δηνξηζκφ θαη έρνπλ φιεο ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο.  

Άξζξν 17 

Τπνρξεψζεηο θαη Δπνπηεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

– Ζ εηαηξεία νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 λ. 3429/2005, φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ λ. 4389/2016 .  Ο 

επνπηεχσλ Τπνπξγφο νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Απφ ηε κεηαβίβαζε ζηελ ΔΔΤΠ 

Α.Δ. ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ δεκνζίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 197, θαηαξγείηαη 

θάζε δηάηαμε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ  ηεο  ΚΑΘ Α.Δ. , ε 

νπνία πξνβιέπεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ή ιήςεο απνθάζεσλ σο πξνο ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ κεηφρνπ, ηελ εθινγή κειψλ Γ.., θαη θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη 

ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4389/2016  σο πξνο ηα 

δεηήκαηα απηά θαη ηνπ Ν 4548/2018.» 

 

Άξζξν 18 

Δηαηξηθή ρξήζε – Ηζνινγηζκφο 

 

                1.- Ζ εηαηξηθή ρξήζε έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ, άξρεηαη απφ πξψηε 

Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή πξψηε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Καη’ εμαίξεζε ε πξψηε 

εηαηξηθή ρξήζε άξρηζε απφ ηελ ηζρχ ηνπ π.δ. 411/98 θαη έιεμε ηελ 31/12/1999. 

                2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, 

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 4308/2014, ΚΝ 2190/1920  θαη ηνπ άξζξνπ 

12 ηνπ Ν. 3429/2005.   

Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δένλ λα εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

3.Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ε έθζεζε δηαρείξηζεο ππνβάιινληαη ζηηο 

 δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν κε βάζε ην νπνίν ν ειεγθηήο ή 

νη ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληάμεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. Αλ νη ειεγθηέο  έρνπλ  

παξαηεξήζεηο  ή αξλνχληαη  λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο, ηφηε ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζηηο δεκνζηεπφκελεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, 

εθηφο εάλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην δεκνζηεπφκελν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.   



4. Ζ εηαηξεία ζπληάζζεη θαη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

ζπλνδεχνληαη απφ έθζεζε επηζθφπεζεο νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. 

5. - Γηα λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε έγθπξε απφθαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ηζνινγηζκνχ, πξέπεη ν Ηζνινγηζκφο λα ειεγρζεί απφ ηνλ ειεγθηή 

ηεο εηαηξείαο θαη λα έρεη εηδηθά ζεσξεζεί απφ : α) Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

β) ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, γ) έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ 

απηφ, δ) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ην Λνγηζηήξην ηεο εηαηξείαο, 

ππνρξεσκέλσλ απηψλ, εάλ δηαθσλνχλ σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαξηίζεσο απηνχ απφ απφςεσο 

λνκηκφηεηαο, λα εθζέηνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αληηξξήζεηο ηνπο εγγξάθσο. 

6.- Ζ ΚΑΘ Α.Δ. δεκνζηεχεη ζην ΓΔΜΖ ηηο λφκηκα εγθεθξηκέλεο απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο θαη ηε γλψκε ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθήο εηαηξείαο, φπνπ απαηηείηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

έγθξηζή ηνπο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε.  

 

Άξζξν 19 

                       Λφγνη ιχζεσο ηεο εηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία ιχεηαη: 

1. - Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο απηήο, εθηφο αλ παξαηαζεί ε 

δηάξθεηα απηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ. 

2. - Όηαλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. 

3. - Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο. 

                  Άξζξν 20 

                Δθθαζάξηζε 

1.- Σε ιχζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε απηήο νξηδνκέλσλ απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηξηψλ εθθαζαξηζηψλ, νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζαξίζεσο αζθνχλ φιεο 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηηο ζπλαθείο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη ην ζθνπφ 

ηεο εθθαζαξίζεσο, φπσο απηέο έρνπλ πεξηνξηζζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, πξνο ηηο 

απνθάζεηο ηεο νπνίαο ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη. Ο δηνξηζκφο ησλ εθθαζαξηζηψλ, 

ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ηνπ ειεγθηνχ. ηελ πεξίπησζε 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή κέρξη ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

2.- Οη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηνξηδφκελνη εθθαζαξηζηέο, νθείινπλ κε ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, λα ελεξγήζνπλ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα δεκνζηεχζνπλ 

ηζνινγηζκφ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Δπνπηεχνπζα Αξρή.  

3. - Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη εθθαζαξηζηέο θαη θαηά ηε ιήμε ηεο εθθαζαξίζεσο. 

4.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα απηήο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθθαζαξίζεσο. 



5.- Οη ινγαξηαζκνί ηεο εθθαζαξίζεσο εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε 

νπνία επίζεο απνθαζίδεη θαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ εθθαζαξηζηψλ απφ θάζε επζχλε. 

6.- Κάζε έηνο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζαξίζεσο καδί 

κε έθζεζε, γηα ηα αίηηα πνπ παξαθψιπζαλ ηελ πεξαίσζε ηεο εθθαζαξίζεσο. 

7.Χο εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα δηνξηζηεί θαη λνκηθφ πξφζσπν, ζηελ πεξίπησζε απηή ην λνκηθφ 

πξφζσπν ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλα θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ σο εθθαζαξηζηή  

 

Άξζξν 21 

Καλνληζκνί 

1- χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3429/2005 ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαξηίζεη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 

θαηαξηίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη 

δεκνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

2- Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

α) ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο, ηα αληηθείκελά ηνπο, θαζψο θαη ηε 

ζρέζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε δηνίθεζε. Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνβιέπεηαη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

β) ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο 

εηαηξείαο. 

γ) ηνλ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο.  

3. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, θαηαξηίδεηαη Καλνληζκφο Μηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο 

εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Με ηνλ Καλνληζκφ Μηζζψζεσλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

εθκίζζσζεο θαη αλαλέσζεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο πξντφλησλ 

θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ινηπψλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ 

ζέκα, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην Ν. 3844/2010(Α'63). 

Άξζξν 22 

Πξνζσπηθφ 

1.-Ζ ζρέζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., νη απνδνρέο, ν ηξφπνο θαη ε 

δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη θάζε ελ γέλεη εξγαζηαθή ζρέζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ εηαηξεία 

δηέπνληαη θαη ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ζρεηηθήο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ (Γ.Κ.Π.). 



2.- Ο Γ.Κ.Π. ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

κεηά απφ γλψκε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

εηαηξείαο, εγθξίλεηαη φπσο νξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηε λνκνζεζία θαη θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

ε πεξίπησζε ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ κε ηελ εθάζηνηε θείκελε 

λνκνζεζία, ππεξηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ηειεπηαίαο. 

Άξζξν 23 

Γεληθέο δηαηάδεηο 

1.- Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ π.δ. 411/98 νπνπδήπνηε ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή ζε έγγξαθα, 

δεκφζηα ή ηδησηηθά, αλαγξάθεηαη «Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο» λνείηαη ε «Κεληξηθή 

Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ.» πνπ θαζίζηαηαη θαζνιηθφο δηάδνρνο απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. ππνθαηαζηάζεθε απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ζε φια ηα ελ γέλεη 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Κ.Α.Θ., θαη ε ππνθαηάζηαζε απηή εμνκνηψζεθε κε 

θαζνιηθή δηαδνρή. Δπίζεο νη εθθξεκείο δίθεο ηεο Κ.Α.Θ. δελ δηαθφπεθαλ βίαηα ιφγσ ηεο 

δηαδνρήο απηήο, αιιά ζπλερίζζεθαλ απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη θαηά ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε νπνία 

λνκηκνπνηείηαη ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά πξνο ηνχην ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε. 

2.- Έσο ηελ I'
1
 Ηνπιίνπ 2006, ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

έρνπλ ζπγθξνηεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνχληαη κε ην άξζξν 20. 

ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζπγθξνηεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 9
ν
: Τπνβνιή ηξηκεληαίαο αλαθνξάο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ην A΄ ηξίκελν 2019. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/9/18-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Υαξαιακπίδε θαη Αιβαλνχ, ηελ έγθξηζε ηεο αλαθνξάο 

ηνπ  Δζσηεξηθνχ Έιεγρνπ γηα ην Α΄ ηξίκελν 2019. 

 Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηα επηκέξνπο επξήκαηα ηεο ηξηκεληαίαο αλαθνξάο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ Α΄ 3Μ 2019,θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ΔΤΡΖΜΑ [Λ.5_4_β], πεξί 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ θαηαιφγνπ νρεκάησλ κηζζσηψλ, ζα απνζηαινχλ ζην Γ.. ηα 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία κε ην πνζνζηφ ηεο κέρξη ζήκεξα αληαπφθξηζεο ησλ κηζζσηψλ, ψζηε 

λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 



Καζψο, θαη γηα ην ΔΤΡΖΜΑ [Λ.5_5], πεξί ελίζρπζεο ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηκήκαηνο κε ηε ρξήζε θακεξψλ αζθαιείαο, ην Γ.. απνθάζηζε λα παξακείλεη σο 

έρεη ε κέρξη ζήκεξα δηαδηθαζία θαη λα επαλεμεηαζζεί αξγφηεξα κε ηελ πξννπηηθή ηεο 

δεκηνπξγίαο εηδηθνχ control roomγηα ηηο αλάγθεο επνπηείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 10
ν
 : Σέιε χδξεπζεο ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/10/18-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απφθαζεο γηα ην ζέκα. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 11
ν
: 

  
  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξ. 558/5/4-2-2018 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο  

                          Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/11/18-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Υαξαιακπίδε & Αιβαλνχ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

558/5/4-2-2019 ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην ζηελ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

(ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4412/2016)  ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε ηελ αλάδνρν ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

θαη εηδηθφηεξα 

1
νλ

 )   ηελ πξνζζήθε ζην άξζξν 1 πεξ. Β εδαθίνπ ε΄ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο  

σο αθνινχζσο  

« Γηα ην Β, ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ σξίκαλζε, δεκνπξάηεζε, επίβιεςε, 

παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝΔΚ»  



 2
νλ

)  ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 2.2. ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο σο αθνινχζσο :   

« 2.2. Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο / αλαιακβάλεη : 

 Να ιεηηνπξγεί σο Πξντζηακέλε Αξρή θαη Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε φηη αθνξά ζηελ 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχληαμεο ησλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ησλ Έξγσλ.   

 Να ελεξγεί σο Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ φπσο απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ σξίκαλζε, ππνβνιή, 

δεκνπξάηεζε, επίβιεςε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ έξγσλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝΔΚ θαη ηα ππφινηπα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

 Να ηεξεί σο Γηθαηνχρνο, ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΔ 2014-2020, θαζψο θαη ηηο εηδηθφηεξεο 

πξνβιέςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο έληαμεο ησλ έξγσλ.  

 Να επηθνηλσλεί κε ηελ ΓΑ ηνπ ΔΠΑΝΔΚ θαη ηηο ΓΑ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 γηα θάζε ζέκα πνπ πξνθχπηεη γηα ην ζρεδηαζκφ, 

ηελ σξίκαλζε, ηε δεκνπξάηεζε, επίβιεςε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑ 2014-2020. 

 Να απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα αλάινγα πξνζφληα θαη 

ηηο απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε επηηειεζηηθφηεηα θαη 

αξηηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 Να νξγαλψζεη ηνπο Φαθέινπο ησλ Έξγσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

πθηζηάκελσλ πξνκειεηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ παξαθάησ :  

........................................... ηηο παξαιεθζείζεο  Μειέηεο  ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο 

Θεζ/λίθεο, φια ηα  ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε Κεληξηθή  Αγνξά Θεζ/λίθεο ζρεηηθά κε ην 

ηζηνξηθφ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη άιιεο Σερληθέο Δθζέζεηο, Αδεηνδνηήζεηο θαη ινηπά 

έγγξαθα απφ νπνηαδήπνηε Γεκφζηα Αξρή, ζρεηηθά κε ην έξγν, θαζψο θαη φισλ ησλ 

πξνβιέςεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΓΔ 2014-2020.    

 Να ζπληάζζεη θαη λα εγθξίλεη ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο ησλ δηαγσληζκψλ ησλ κειεηψλ 

θαη ησλ έξγσλ. 

 Να δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνγξαθή 

ησλ ζρεηηθψλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ην Καλνληζηηθφ 

Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Να αζθεί επίβιεςε ηεο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ σο Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία  νξίδνληαο επηβιέπνληεο Μεραληθνχο, λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα 

παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ . 



 Να παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ησλ Έξγσλ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο 

πιεξσκέο. 

 Να κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ Γεκνζηφηεηαο, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη 

ηελ πξνβνιή ησλ Έξγσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ  Κχξην ησλ Έξγσλ.»  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 12
 ν
 : Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε κίζζσζε ηνπ Κ-8 θελνχ  

                      θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/12/18-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα λα 

γίλεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθκίζζσζή ηνπ Κ-8 θελνχ θαηαζηήκαηνο 

ηεο Κξεαηαγνξάο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. θαη ηεο ππ’ 

αξηζκ. 496/4/2015 θαλνληζηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., σο εμήο: 

Οη ππνςήθηνη κηζζσηέο δχλαηαη λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, πνπ εκπνξεχνληαη, παξάγνπλ ή κεηαπνηνχλ πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο. 

1. Γηθαηνινγεηηθά 

Οη ππνςήθηνη κηζζσηέο ππνβάιινπλ έγγξαθε αίηεζε ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., ζπλνδεπκέλε απφ 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

Α1) Γηθαηνινγεηηθά γηα ην παξαδεθηό ηεο αίηεζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, 

ζθξαγηζκέλα ζε θάθειν ζε εληαίν θάθειν: 

(i) Γηα ηηο ΑΔ, ηηο ΔΠΔ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ή, 

εθφζνλ δελ έρεη ζπληαρζεί θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ 

αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ θαη ην ΦΔΚ ίδξπζεο, θαζψο θαη ηα ινηπά ΦΔΚ γηα ηηο ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, ή πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. Γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ζπζηάζεθαλ κεηά ηελ 

04 Απξηιίνπ 2011, απαηηείηαη, αληί ησλ αλσηέξσ, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. 

(ii) Γηα ηηο Ο.Δ., ηηο Δ.Δ., θαη ηηο ΗΚΔ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ 

θαηαζηαηηθνχ ή, εθφζνλ δελ έρεη ζπληαρζεί θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ αληίγξαθν ηνπ 

αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ζπζηάζεθαλ κεηά ηελ 

04 Απξηιίνπ 2011, απαηηείηαη, αληί ησλ αλσηέξσ, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. 



(iii) Γηα κηζζσηή πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα 

Γ.O.Y. απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ μεθίλεζαλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο κεηά ηελ 04 Απξηιίνπ 2011, απαηηείηαη, αληί ησλ αλσηέξσ, 

πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ε αληίζεηε πεξίπησζε λα πξνζθνκίδεηαη επί 

πνηλή απαξαδέθηνπ ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ ζην ΓΔ.ΜΖ. 

(iv) Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, αλάινγα κε ην είδνο απηνχ, εθφζνλ δε πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία 

(i), (ii) θαη (iii) . 

(v) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πησρεχζεσο κηζζσηή-θπζηθνχ πξνζψπνπ, ν νπνίνο αζθεί 

αηνκηθή επηρείξεζε ή αλ ε κηζζψηξηα είλαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξία, ηεο κηζζψηξηαο 

εηαηξίαο θαη ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο, ή αλ πξφθεηηαη γηα θνηλνπξαμία γηα θάζε κέινο 

ηεο - αλάινγα κε ηε λνκηθή θχζε ηνπ - ή αλ πξφθεηηαη γηα πλεηαηξηζκφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ 

θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. Ζ έθδνζε ζα πξέπεη λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν ησλ ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. 

(vi) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ κηζζσηή πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε, ησλ 

λφκηκσλ εθπξνζψπσλ εάλ ε κηζζψηξηα είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή ΗΚΔ, ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ εάλ είλαη Α.Δ., ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαη 

δηαρεηξηζηή εάλ ε κηζζψηξηα είλαη ΔΠΔ, ή, αλ πξφθεηηαη γηα θνηλνπξαμία, γηα θάζε κέινο ηεο, 

αλάινγα κε ηε λνκηθή θχζε ηνπ, ε έθδνζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν 

ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. 

(vii) Βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πεξί κε ππάξμεσο 

νπνηαζδήπνηε νθεηιήο πξνο απηήλ απφ ηνλ ππνςήθην κηζζσηή, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

Γηα λνκηθά πξφζσπα, αληίζηνηρε βεβαίσζε απαηηείηαη θαη γηα ηνπο εηαίξνπο ή κεηφρνπο 

απηνχ. 

(viii) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα νθεηιέο πξνο ην Η.Κ.Α. ζε ηζρχ. 

(ix) Πξνζθόκηζε ππεύζπλεο δήισζεο όηη νη ππνςήθηνη κηζζσηέο ζα θαηαβάινπλ ην 

πνζό ησλ 10.000€, πιένλ ΦΠΑ (2.400€) σο δηθαίσκα ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηνπ ρώξνπ πνπ εμππεξεηεί ην θαηάζηεκα. H θαηαβνιή ζα γίλεη 

σο εμήο : Θα εθδνζεί έλα ηηκνιόγην 10.000,00 πιένλ ΦΠΑ 24%. Ο λένο κηζζσηήο ζα 

θαηαβάιιεη πνζό 2.400€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ην πνζό 

ησλ 10.000€ ζε 23 κεληαίεο δόζεηο 

  



 (x) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηξαπέδεο ή άιινπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

χςνπο ηξηψλ (3) κηζζσκάησλ (1.397*3=4.191€)κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:  

1.- Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή παξέρεηαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο, δει., αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο – κηζζσηήο παξαηηείηαη απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 

δηδήζεσο, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ππέξ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ζα θαηαβάιιεηαη εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ κφλνλ κε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα ρσξίο λα κπνξεί απηφ λα εξεπλά νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη, νχηε αλ είλαη λφκηκε ε 

απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 

2.- Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. άκεζα, ζε πεξίπησζε 

πνπ ν αλαδεηρζείο κηζζσηήο δελ πξνζέιζεη ζην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα ησλ δέθα (10) 

εκεξψλ είηε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ είηε λα δειψζεη ηελ 

παξαίηεζή ηνπ απφ ηελ κίζζσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, κφλνλ κε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ηελ εθδφηξηα ηξάπεδα ρσξίο απηή λα κπνξεί λα εξεπλά νχηε αλ 

πξάγκαηη ππάξρεη, νχηε αλ είλαη λφκηκε ε δέζκεπζε.  

 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ 

ηειηθή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ 

κεηαμχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ηνπ αλαδεηρζέληνο κηζζσηή θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί  

έλζηαζε ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο ή ν ππνςήθηνο κηζζσηήο έρεη 

παξαηηεζεί απφ ην ζρεηηθφ δηθαίσκά ηνπ. 

 

 

Α2) Γηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξνζκεηξώληαη ζηελ βαζκνινγία θαη ε κε πξνζθόκηζε 

απηώλ δελ απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ, αιιά κε  βαζκνιόγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

θξηηεξίνπ, ζθξαγηζκέλα ζε εληαίν θάθειν: 

(i)  α.- Αληίγξαθν ηνπ Δ3 ή ηνπ Ιζνινγηζκνύ ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκώλ ή ππεύζπλε 

δήισζε πεξί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, θαη 

β.-  Γειώζεηο Φ.Π.Α.,  

απφ ηα νπνία (α θαη β) λα πξνθχπηεη ην χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απφ ηελ πψιεζε 

πξντφλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, ηεο επηρείξεζεο θαηά ηηο δύν (2) ηειεπηαίεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο (έηνο ρξήζεο από 1-1-2017 έσο 31-12-2017  

θαη από 1-1-2018 έσο 31-12-2018). 

 Δάλ ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ 

έθδνζε θαηά λφκν δχν ηζνινγηζκψλ ή Δ3, ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία, πνπ 



ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

 ε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, απαηηείηαη επηπξνζζέησο ε πξνζθφκηζε 

αληηγξάθνπ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Δθνξίαο θαη ηεο ππνβιεζείζαο Γήισζεο 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα ηα αληίζηνηρα έηε. 

 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο (αηνκηθέο ή εηαηξείεο) κε βηβιία Β’ θαηεγνξίαο, πξνζθφκηζε 

ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ζα δειψλνληαη ηα δάλεηα ζε ζρέζε κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηα αληίζηνηρα 

έηε. 

 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ν ππνςήθηνο εθ ηνπ λφκνπ δελ είλαη ππφρξενο 

ππνβνιήο θάπνησλ εθ ησλ αλσηέξσ, λα πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα 

δειψλεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ πξνζθνκίδνληαη. 

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα επηρεηξήζεηο (αηνκηθέο ή εηαηξείεο)  κε ιεηηνπξγία 

κηθξφηεξε ηνπ έηνπο. 

(ii) Αληίγξαθν βεβαίσζεο  απνδνρψλ απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο (απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ) θαη έληππν Δ4 (πξφζιεςεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ) ή θάζε άιιν λφκηκν δεκφζην 

έγγξαθν απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχνληαη νη ψξεο θαη εκέξεο εξγαζίαο θάζε απαζρνινχκελνπ 

ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, γηα ηηο δχν (2) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο (έηνο 

ρξήζεο από 1-1-2017 έσο 31-12-2017  θαη από 1-1-2018 έσο 31-12-2018), φζνλ αθνξά ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δελ απαζρφιεζε 

πξνζσπηθφ, πξνζθφκηζε αληίζηνηρεο ππεχζπλεο δήισζεο. 

(iii) Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (ζπζθεπαζηήξηα, κέζα 

κεηαθνξάο, εμνπιηζκφο θ.ιπ.), ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα, άδεηεο απηνθηλήησλ, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο θ.ιπ.  

Δπίζεο ππεχζπλε δήισζε φηη, ζα βξίζθνληαη ζηελ θπξηφηεηα ή θαηνρή ηνπ θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία.  

(iv) Αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ – κεηξψνπ παγίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ είλαη 

ππνρξεσκέλε ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ – κεηξψνπ παγίσλ, ζα πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε, 

αλαθέξνληαο ην ιφγν κε πξνζθφκηζεο.  

 



 Γηα ππνςήθηνπο κηζζσηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιια Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο 

θαη πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα. ε 

πεξίπησζε πνπ απφ θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη φηη, δελ εθδίδεηαη θάπνην έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ απφ ηα αλσηέξσ απαηηνχκελα ή απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή, 

ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην 

πεξηερφκελν ησλ αηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φια ηα αληίγξαθα εγγξάθσλ αξθεί λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ Ν. 4250/2014. Όπνπ δεηείηαη πηζηφ αληίγξαθν, ε πηζηφηεηα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη κε 

ππεχζπλε δήισζε απηνχ, ν νπνίνο ην πξνζθνκίδεη. 

 

B) Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν: 

(i) Οπνηνδήπνηε πξφζθνξν απνδεηθηφ έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη εθπαίδεπζε ηνπ 

ππνςήθηνπ κηζζσηή πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε γεσπνληθή επηζηήκε ή ηα νηθνλνκηθά, ζε 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 

(ii) Οπνηνδήπνηε πξφζθνξν απνδεηθηφ έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη πξνεγνχκελε 

ελαζρφιεζε ηνπ ππνςήθηνπ κηζζσηή πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε ή ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ εκπνξία, ρνλδξηθή ή ιηαληθή, πξντφλησλ δσηθήο ή 

αιηεπηηθήο πξνέιεπζεο θαη ελδεηθηηθά σο απαζρνινχκελνο ππάιιεινο, δηεπζπληηθφ ζηέιερνο 

ή κέινο Γ εηαηξίαο κε ζπλαθέο αληηθείκελν. 

 

Γ) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν θαηαηίζεηαη ε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία  κε ην 

πξνζθεξφκελν αξρηθφ θαζαξφ κεληαίν κίζζσκα γηα ηνλ πξνθεξπρζέληα ρψξν κίζζσζεο, ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ 1.397,00€/κελαίσο. 



Πιένλ ηνπ κηζζψκαηνο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή θαη ηνπ αλαινγνχληνο 

ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη ησλ κελαίσλ δαπαλψλ ηειψλ χδξεπζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, φπσο 

απνθαζίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

Όια ηα έγγξαθα, επί πνηλή απαξαδέθηνπ , ππνβάιινληαη ζε μερσξηζηνχο αλά θαηεγνξία 

εγγξάθσλ ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο νπνίνπο ζα αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ. πγθεθξηκέλσο : (θάθεινο 1: 

Γηθαηνινγεηηθά (Α1)γηα ην παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο, Φάθεινο 2: Γηθαηνινγεηηθά (Α2) ηα 

νπνία πξνζκεηξψληαη ζηελ βαζκνινγία, Φάθεινο 3: δηθαηνινγεηηθψλ θαηεγνξίαο (Β), 

θάθεινο 4: Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, νη νπνίνη πξέπεη λα πεξηθιείνληαη ζε έλαλ εληαίν επίζεο 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη  ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο θαη ν ρψξνο 

κίζζσζεο γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξεηαη ν ππνςήθηνο.  

 

 

2. Τπνβνιή αηηήζεσλ 

 Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 50 ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ 

εμέηαζε ηνπ θαθέινπ. Σν αλσηέξσ πνζφ ζα θαηαηεζεί ζηνλ ππ’ αξηζκ. 6085-040030-660  

ινγαξηαζκφ ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ. ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηεο Διιάδνο ή ζηνλ ινγαξηαζκφ 

0026.0297.18.0200198569 ηεο Eurobank ή ζην Σακείν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη δε ζα 

επηζηξέθεηαη αλεμαξηήησο ηεο κίζζσζεο ή φρη ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηνλ αηηνχληα. Tν 

παξαζηαηηθφ θαηαβνιήο ησλ 50 € ζα ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν αηηψλ ππνγξάθεη δήισζε ζπλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία 

φισλ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ απφ ηελ ΚΑΘ Α.Δ., ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη  θαζ’ 

νηνδήπνηε ηξφπν ζηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο ηνπ. Ζ δήισζε ππνγξάθεηαη επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ ηεο αηηήζεψο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη ζηνλ θάθειν ζπκκεηνρήο ηνπ, ηνλ νπνίν 

ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη παξακέλεη ζε απηφλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο. 

3. Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ θαη επηινγή Μηζζσηή 

1. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο, κε ηελ αίηεζε,  ηνπ παξαζηαηηθνχ ηεο ηξαπέδεο γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ 50 Δπξψ, ή κε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ζηελ ΚΑΘ  ε αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη. 



2. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Σξεηο 

εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ θαθέινπ 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο αλαξηψληαη ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο κε 

ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο, ηνλ ηφπν θαη ηελ ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε ηηο νπνίεο θαινχληαη λα 

παξαζηνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ νη ππνςήθηνη κηζζσηέο. 

3. Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά (Α1) ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

παξνχζεο, γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ησλ ππνςήθησλ, βεβαηψλεηαη ε 

αιήζεηα θαη αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ ειέγρεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ θαη θαηαξηίδεηαη πίλαθαο κε φζνπο ππνςεθίνπο έρνπλ πιήξεηο θαθέινπο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο είλαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.  

Λφγνπο απνθιεηζκνχ ζπληζηνχλ: 

 (ii)Ζ έιιεηςε θάπνηνπ απφ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ή ειιηπέο 

 πεξηερφκελν θάπνηνπ δηθαηνινγεηηθνχ . Ζ θήξπμε ζε πηψρεπζε ηνπ κηζζσηή πνπ αζθεί 

αηνκηθή επηρείξεζε ή ηεο κηζζψηξηαο εηαηξίαο ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ απηήο, ζηελ 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ζ ακεηάθιεηε θαηαδίθε ηνπ  ππνςήθηνπ κηζζσηή πνπ αζθεί 

αηνκηθή επηρείξεζε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

γηα θαθνχξγεκα, πιαζηνγξαθία, απάηε, ππεμαίξεζε, θινπή, ηνθνγιπθία, έθδνζε ςεπδψλ 

εθθαζαξίζεσλ ή ππνηξνπή θαζπζηέξεζεο απνζηνιήο ησλ νξηζηηθψλ εθθαζαξίζεσλ ζε 

παξαγσγνχο θαη ρξεζηκνπνίεζε ςεπδψλ ηηκνινγίσλ ή δειηίσλ απνζηνιήο, θαη παξάβαζεο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 3424/1955 « Πεξί επζχλεο αγνξαζηψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ», φπσο 

ηζρχεη, θαη γηα πιεκκέιεκα. 

 

πληάζζεηαη πξαθηηθφ θαη πίλαθαο κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη έρνπλ πιήξε ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη πξνρσξνχλ ζην επφκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη νη απνξξηπηένη, ηα νπνία δηαβηβάδνληαη πξνο 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ιήςε απφθαζεο. 

(Β) Αμηνιόγεζε 

 (α) Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ γηα ηε κίζζσζε ρψξσλ γίλεηαη κε ηα εμήο 

θξηηήξηα: 

 (β) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ (Α1), νη ππνςήθηνη 

κνξηνδνηνχληαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ (Α2) θαη 

ην ζχλνιν ηεο κνξηνδφηεζεο βαζκνινγείηαη κε ζπλνιηθφ ζπληειεζηή 30%: 

Παξαγσγηθέο πσιήζεηο εκπνξίαο δσηθψλ πξντφλησλ: 



Σδίξνο ζε € θαηά κ.ν. 

εηεζίσο 

Μφξηα 

0-650.000 6 

650.001- 1.500.000 7 

1.500.001 - 3.000.000 9 

3.000.001 θαη πάλσ 13 

 

Κεξδνθνξία: 

Πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαηά κ.ν. εηεζίσο 

Μφξηα 

0-5% 6 

5,1-10% 9 

10,1% θαη πάλσ 13 

 

 

ρέζε θχθινπ εξγαζηψλ κε δαλεηζκφ: 

Πνζνζηφ θαηά κ.ν εηεζίσο Μφξηα 

0-30% 13 

31-50% 7 

51-80% 3 

81-100 % 2 

101% θαη πάλσ 0 

 

 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ: 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ Μφξηα 

0-1 6 

2-5 8 

6-10 10 

11 θαη πάλσ 13 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ , κε βάζε ην  απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαη  ηηο  εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο 

πνπ απαζρνιήζεθαλ αλά έηνο. 

Σν ζχλνιν ησλ σξψλ εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη, δηαηξνχκελν κε ην 2.400 (ψξεο εηεζίσο) 

ζα δψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ. 



 

ππάιιεινη ψξεο 

ζχλνιν σξψλ 

πνπ εξγάζζεθαλ 

εηεζίσο  

  1 10 10 

  1 50 50 

  1 2 2 

  1 14 14 

  2 150 300 

  5 1200 6000 

  11   6373 

  

     αθνχ εξγάζζεθαλ 6373 ψξεο, ε αληηζηνηρία  

είλαη 6373/2400( φζεο νη ψξεο  ελφο έηνπο =2,66 

άξα ζα βαζκνινγεζεί γηα 2,66 ππαιιήινπο βάζεη ηεο θιίκαθαο  

Μέζα κεηαθνξάο: 

Αξηζκφο Μφξηα 

1 7 

2-3 10 

4 θαη πάλσ 13 

 

Φπγεία : 

Σεηξαγσληθά κέηξα Μφξηα 

Έσο 20 η.κ. 7 

21-50 η.κ. 9 

51 θαη πάλσ 13 

 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ( ζπζθεπαζηήξηα - απνζήθεο): 

Σεηξαγσληθά κέηξα Μφξηα 

0-1.000 7 

1.001-5.000 10 

5.001 θαη πάλσ 13 

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: Τπνςήθηνο κηζζσηήο ειηθίαο 

κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ ηξηάληα (30) εηψλ, ελλέα (9) κφξηα. 

Ζ κε χπαξμε κέζσλ κεηαθνξάο παίξλεη κεδέλ (0) κφξηα. 



ε πεξίπησζε δεκηψλ ιακβάλεη ηα έμη (6) κφξηα, δηφηη ζηνλ φξν κεδέλ (0) εληάζζνληαη θαη 

νη  αξλεηηθέο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

(γ) Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ απνδεηθλχνληαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

θαηεγνξίαο Β) ηνπ άξζξνπ 1, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο βαζκνινγείηαη κε ζπληειεζηή 10%. 

(δ) Σέινο, απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Οη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη κε ζπλνιηθφ ζπληειεζηή 50%. 

Ζ βαζκνιφγεζε ζα γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηχπν : 

πλνιηθή Βαζκνινγία = (Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Υ 50% + θξηηήξηα Υ 30% + εθπαίδεπζε 

κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε γεσπνληθή επηζηήκε ή νηθνλνκηθά Υ 10% + πξνεγνχκελε ζρεηηθή 

άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο Υ 10 %) / 100. 

 (ε) Μεηά ηελ βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηίδεηαη ζπλνιηθφο 

πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ βαζκνινγία θαη θαηάηαμε θάζε ππνςεθίνπ.. ε πεξίπησζε 

ίζεο βαζκνινγίαο, ε αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζε θιήξσζε, ελψπηνλ ησλ ελ ιφγσ 

ππνςεθίσλ, ψζηε λα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο. Σν πξαθηηθφ ην νπνίν ζπληάζζεηαη 

ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ιήςε απφθαζεο. 

4. Με ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ, θαιείηαη ν πξνο νλ ε 

θαηαθχξσζε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθεμήο «ν πξνο νλ ε θαηαθχξσζε») λα 

ζπλππνγξάςεη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ην ζρέδην 

ζχκβαζεο κίζζσζεο πνπ έρεη ήδε θαηαξηηζηεί απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηνπο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπκπιεξσκέλν σο πξνο ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ κηζζσηή θαη ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο. ε πεξίπησζε 

πνπ ν πξνο νλ ε θαηαθχξσζε δελ πξνβεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εληφο ηεο παξαπάλσ 

πξνζεζκίαο, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δχλαληαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ 

ακέζσο επφκελν ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ππνςήθην. Αλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ακέζσο 

επφκελνπ ππνςεθίνπ είλαη κηθξφηεξε απηήο ηνπ πξψηνπ πξνο νλ ε θαηαθχξσζε, θαη ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. επηθπιάζζεη ξεηψο ην δηθαίσκά ηεο έλαληη ηνπ 

ππαλαρσξήζαληα πξνο νλ ε θαηαθχξσζε λα απαηηήζεη ηελ αλφξζσζε θάζε ζεηηθήο θαη 

απνζεηηθήο ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε απφ ηελ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ. 

5. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο, αλαβνιήο ή θήξπμεο άγνλνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή/θαη απνζεηηθή δεκία ηνπο απφ 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία ηδίσο δε θαη ελδεηθηηθψο γηα δαπάλεο, ζηηο νπνίεο ππεβιήζεζαλ 

απφ ηελ πξνεηνηκαζία ή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία εθκίζζσζεο ή ηελ ππνβνιή ηεο 



αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή γηα απνζεηηθή δεκία ηνπο ή δηαθπγφληα θέξδε απφ ηελ 

πξνζδνθία κίζζσζεο ρψξνπ. 

6. Σν Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. έρεη δηθαίσκα λα απνξξίπηεη πξνζθνξέο πνπ δελ ζεσξνχληαη 

αμηφπηζηεο, βάζεη ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, θαη ηδίσο βάζεη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θεξεγγπφηεηαο ηεο ππνςήθηαο κηζζψηξηαο επηρείξεζεο θαη ησλ 

θνξέσλ απηήο, εθφζνλ απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη επαξθψο ηέηνηα έλδεημε.  

4. Γηάξθεηα κίζζσζεο 

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη δσδεθαεηήο θαη ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ Μηζζψζεσλ (Α2-565/2012Κ.Τ.Α.) , ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

Λαραλαγνξάο – Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη θάζε άιιεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Σν κεληαίν κίζζσκα δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

5. Δλζηάζεηο  

Δλζηάζεηο θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ή θαηά ηεο απφθαζεο απνθιεηζκνχ 

ππνςεθίνπ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο  ηξηψλ 

(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ιήςε γλψζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ απφ ηνλ έρνληα έλλνκν ζπκθέξνλ.  

Δάλ ε έλζηαζε ζηξέθεηαη θαηά ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ, ηφηε θνηλνπνηείηαη επί 

πνηλή απαξαδέθηνπ ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη έσο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο 

ακέζσο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο (ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο) απφ ηνλ έρνληα 

έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ε επίδνζε ηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη κε πξνζθφκηζε ηνπ 

επηδνηεξίνπ εγγξάθνπ ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαηά ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. Παξάιεηςε ηνπ 

εληζηάκελνπ λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ επηηξνπή ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο έλζηαζεο ζηνλ θαζ’ νπ, 

επηθέξεη ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο σο απαξάδεθηεο.  

Σν αξκφδην φξγαλν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη θαηά ηελ απνιχησο  ειεχζεξε θξίζε 

ηνπ λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ θαζ’ νπ θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ επηδνηεξίνπ 

ηεο έλζηαζεο έσο ηελ εκέξα εθδίθαζήο ηεο, εάλ απηή δελ εθδηθάδεηαη απζεκεξφλ θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο. 

Δλζηάζεηο γηα ιφγνπο πέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ή εθπξφζεζκεο ή ρσξίο 

έλλνκν ζπκθέξνλ ή γηα άιινπο ιφγνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο ή αβάζηκεο.  



Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ εηζεγείηαη ζρεηηθά θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη 

επί ησλ ελζηάζεσλ ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.  

Ο θαζ’ νπ ε έλζηαζε, εθφζνλ ην επηζπκεί, κπνξεί λα ππνβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ έσο ηελ εκέξα ζπδήηεζεο ηεο έλζηαζεο.  

 

6. Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα 

1. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ζε απηφλ ηνπ κηζζίνπ, λα 

ζπλάςεη  αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε εγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξία γηα ηελ θάιπςε: 

α) θάζε δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά ησλ πειαηψλ, ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ησλ άιισλ κηζζσηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

απηψλ), 

β) θάζε δεκίαο ζην κίζζην πνπ πξνθαιείηαη απφ ππξθαγηά, πιεκκχξα θαη νπνηαδήπνηε 

θπζηθή θαηαζηξνθή, ακέιεηα, θαη εκπξεζκφ, 

γ) θάζε δεκίαο πνπ πθίζηαληαη νη θχξηνη ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ εμνπιηζκψλ ζηα κίζζηα 

απφ θάζε αηηία, 

δ) φισλ ησλ δεκηψλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ κηζζίνπ, είηε είλαη ηδηνθηεζίαο ηεο ΚΑΘ είηε 

νηνπδήπνηε ηξίηνπ. 

2. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νθείινπλ λα 

δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Αληίγξαθν απηψλ θαη 

ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο θνηλνπνηείηαη κε θξνληίδα ηνπ κηζζσηή ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζήο απηήο ζα θαηαγγέιιεηαη ε κίζζσζε , 

ε νπνία ζα ιχεηαη ακέζσο.   

7.  Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε κίζζσζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

 

 ε θάζε πεξίπησζε αζάθεηαο ή αζπκθσλίαο ή/θαη ελδερόκελεο πξόθιεζεο 

απαξαδέθησλ ή αθπξνηήησλ πνπ νθείινληαη ζε εζθαικέλε θαηάξηηζε ησλ θαθέισλ 

ζύκθσλα κε  ηα ηεύρε ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηνλ 

ηζηνρώξν, ππεξηζρύνπλ ηα ηεύρε ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ παξαιακβάλνληαη 

από ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη όρη ηα αλαξηεκέλα ζηνλ ηζηνρώξν, νη δε ππνςήθηνη 



αλαγλσξίδνπλ ην παξαπάλσ θαζώο θαη όηη, ππνρξενύληαη λα παξαιάβνπλ ηα ηεύρε ηεο 

Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο, ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο – 

Κξεαηαγνξάο, ππόδεηγκα Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο θαη ππόδεηγκα ηεο 

Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο από ηα γξαθεία ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θαη λα θαηαξηίζνπλ 

ηνπο θαθέινπο ηεο ππνςεθηόηεηάο ηνπο ζύκθσλα κε απηά, ζε αληίζεηε πεξίπησζε (εάλ 

δειαδή δελ παξαιάβνπλ ηα αλσηέξσ έγγξαθα από ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.) ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ 

έρεη θακία επζύλε.    

  

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθκίζζσζεο απνηειεί ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή 

ησλ φξσλ ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ κίζζσζε ησλ θαηαζηεκάησλ, ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο εθδνζεί ζηε ζέζε απηήο, ηεο ππ’ αξηζκ. 496/2015 θαλνληζηηθήο 

απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΚΑΘ Α.Δ., ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

Λαραλαγνξάο – Κξεαηαγνξάο θαη ησλ φξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ 

Μίζζσζεο εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ, θαη πιήξε απφδεημε φηη ν ππνςήθηνο έιαβε γλψζε 

απηψλ.  

Χο ηειηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, λα 

νξηζηεί ε 19
ε
 Ινπιίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00 κ.κ. 

 

Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ (Α1, 

Γηθαηνινγεηηθά γηα ην παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο) θαη (Γ, Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά), επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ.  

ε πεξίπησζε ειιείςεσο θάπνηνπ εθ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ (Α2) θαη (Β) , ε 

πξνζθνξά δελ απνξξίπηεηαη αιιά δελ ζα αμηνινγείηαη ην αληίζηνηρν θξηηήξην.   

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 13
ν
 :  ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.  (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο-  

                       ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.-  

                       Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Δθθιεζίαο)  

                       -  Α΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/13/18-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα: 



Α. Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε-

βαζκνιφγεζε ησλ ζπκκεηερνπζψλ εηαηξηψλ ζηνλ δηαγσληζκφ,  

Β. Δγθξίλεη θαη απνδέρεηαη ην  Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ΗSΟ 9001:2015 αληί ηνπ κε εθδηδφκελνπ 

πιένλ πηζηνπνηεηηθνχ ΗSΟ ηεο ζεηξάο 9001:2008, ην νπνίν δεηά ε 1272/19-4-2019 

πξνθήξπμε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. 592/4/18-4-2019 απφθαζε 

ηνπ Γ.. 

Γ. ηελ απφξξηςε ησλ θάησζη ζπκκεηερφλησλ: 

1. BRINK’S HERMES AVIATION SECURITY SERVICES ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

2. ESA SECURITY SOLUTIONS ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ Α.Δ. 

3. ΖΦΑΗΣΟ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΠΔ. 

Γ. Σελ έγθξηζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο εηαηξείαο MEGA SPRINT GUARD ΗΓΗΧΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Α.Δ. κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 120 

βαζκνχο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ήηνη ζην άλνηγκα ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

  ΘΔΜΑ 14o :  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/14/18-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο  ηνπ θ. θιάβνπ Ησάλλε  θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ επηβιεζέληνο 

πξνζηίκνπ 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 

 



 

 ΘΔΜΑ 15
ν
 : Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/15/18-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο γηα ην φρεκα ΑΑ 376 VF θαη ηελ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 ΘΔΜΑ 16o :  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/16/18-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο ηνπ ΗLIJA TRAJKOV θαη ηελ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ επηβιεζέληνο 

πξνζηίκνπ.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 ΘΔΜΑ 17
ν
 :  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/17/18-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο ηνπ Σocka Niko θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 



 ΘΔΜΑ 18o :  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/18/18-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο ηνπ θν Γεσξγή Θεφδσξν θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

  ΘΔΜΑ 19
ν
  : Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/19/18-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο ηνπ θν γνπξφ Γεκήηξην θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ 

 

  ΘΔΜΑ 20o :  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/20/18-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΗΕΑ 3733 θαη 

ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ 

 

 



 

  ΘΔΜΑ 21
ν
 : Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/21/18-06-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

απνδνρή ηεο έλζηαζεο ηνπ θ.  Παπαδφπνπινπ Όκεξνπ.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

  ΘΔΜΑ 22
ν
 :  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  596/22/18-06-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

απφξξηςε ηε έλζηαζεο ηνπ Υξεζηίδε Δπάγγεινπ γηα ην ππ’ αξηζκ. ΝΖΟ 6207 φρεκα θαη ηελ 

θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΘΔΜΑ 23
ν
  : Έγθξηζε ππνβνιήο θαθέινπ έξγνπ ζηελ πξφζθιεζε 119 : 

«Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ Ο.Κ.Α.Α. θαη Κ.Α.Θ. γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο», ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία», άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο : 01 «Αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε Σνκεαθέο πξνηεξαηφηεηεο».  

ΑΠΟΦΑΗ  596/23/18-06-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Υαξαιακπίδε & Αιβαλνχ θαη: 

1. Δγθξίλεη ηε ζθνπηκφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο πξνο έγθξηζε ηνπ έξγνπ 

«Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ηεο Κ.Α.Θ. γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο», ζην πιαίζην ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 01 «Αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε Σνκεαθέο πξνηεξαηφηεηεο», ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία».  



2. Δγθξίλεη ηνλ ζρεηηθφ θάθειν ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά :  

Σελ θαηαζθεπή ξάκπαο βαξέσο ηχπνπ.  

Σελ θαηαζθεπή απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (ςπγείσλ) ζπληήξεζεο θξνχησλ, ιαραληθψλ.  

Έξγα πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο θαη ηελ αληίζηνηρε κειέηε.  

Σελ θαηεδάθηζε θαη αλέγεξζε λένπ ηζνγείνπ θηεξίνπ δηνίθεζεο κε ππφγεην θαη ηηο 

ζρεηηθέο κειέηεο.  

3. Δγθξίλεη ηελ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Δγλαηία Α.Δ. γηα λα 

ιεηηνπξγεί σο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ. 

4. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε δέζκεπζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ.  

5. Δμνπζηνδνηεί ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα φιεο ηηο πεξαηηέξσ 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ                      Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

               ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                                                                                           

          

          ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                       ΓΔΜΔΡΣΤΕΖ  ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Α) ΚΟΤΛΑΡΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Β)ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 

Γ)ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΧΑΝΝΖ 

Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΧΑΝΝΖ 

Σ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 



 


