
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 562 

Με αριθμό 562/2-4-2018 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 2
α  

 

Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. 

συνήλθε στην 562
η
 συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ’ αριθμόν 562/30-3-2018 πρόσκλησης 

του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ενημέρωση. 

2. Αιτήματα επιχειρήσεων. 

3. Παράταση προσκόμισης δικαιολογητικών μισθωτών της ΚΑΘ Α.Ε. 

4. Εφαρμογή Ν.4412/2016, άρθρο 219 : «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

παροχής γενικών υπηρεσιών». 

5. Ένσταση επιβολής προστίμου. 

6. Ένσταση επιβολής προστίμου. 

7. Ένσταση επιβολής προστίμου. 

8. Τροποποίηση Κανονισμού Προμηθειών της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

9. Αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 

δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ.) για δικηγόρους που απασχολούνται με 

έμμισθη εντολή (Νομικοί Σύμβουλοι). 

10.  Λήψη απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία ιατρείου αντιμετώπισης εκτάκτων  

      αναγκών. 

11. Τροποποίηση  διατάξεων στο  άρθρ0 10  του Ειδικού Κανονισμού  Λειτουργίας  

       (Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς) της Κ.Α.Θ. Α.Ε. 

12. Αίτημα χορήγησης δανείου στon υπάλληλο της  Κ.Α.Θ.Α.Ε., Καράμπελα  

Παναγιώτη. 

Παρέστησαν: 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Χαμπίδης Δημήτριος, εκπρ. του Δημοσίου 

Τα μέλη:  α) Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος,  εκπρ. του Δημοσίου 

                        β) Σκουλαριώτης Δημήτριος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου 

    γ) Αλβανού Ελένη, μέλος εκπρ. του Δημοσίου 

    δ) Χαραλαμπίδης Ιωάννης, εκπρ. Σ.Ε.Κ.Λ.Θ. μέλος 

    ε) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος 

Η Γραμματέας του Δ.Σ. υπάλληλος  της ΚΑΘ Α.Ε., κα. Αικατερίνη Δεμερτζή. 

Ο Διευθυντής της ΚΑΘ Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσουρίδης. 

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 



 

ΘΕΜΑ 2o : Αιτήματα επιχειρήσεων. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/2/2-4-2018 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να γίνει δεκτό 

το αίτημα τροποποίησης του καταστατικού της μισθώτριας εταιρείας των Γ-57 και Γ-58 

καταστημάτων «ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε» , χωρίς καταβολή του τέλους μεταβολής, 

διότι στην προκειμένη περίπτωση η τροποποίηση συνίσταται σε αλλαγή του νομίμου 

εκπροσώπου, η οποία αποτελεί  τροποποίηση του άρθρου 6§3 της Κ.Υ.Α και εξαιρείται από 

την καταβολή τέλους μεταβολής σύμφωνα με το άρθρ. 7 § 1 της ΚΥΑ. 

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Παράταση προσκόμισης δικαιολογητικών μισθωτών της ΚΑΘ Α.Ε. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/3/2-4-2018 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να δοθεί 

παράταση στις ληχθήσες μισθώσεις παράταση τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι την 31
η
 

Ιουλίου 2018, προκειμένου οι μισθωτές να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ρύθμισης οφειλών 

προς το Δημόσιο και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4
ο
 :  Εφαρμογή Ν.4412/2016, άρθρο 219 : «Παραλαβή του αντικειμένου της 

                  σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/4/2-4-2018 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 

μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη, την έγκριση όλων των πρωτοκόλλων οριστικής 

παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, που έχουν συνταχθεί για τον μήνα Φεβρουάριο 

2018. 

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 : Ένσταση επιβολής προστίμου. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/5/2-4-2018 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή 

εξέτασης του θέματος και την συζήτησή του στην επόμενη συνεδρίαση του, προκειμένου να 

λάβει υπόψη του και τις απόψεις των αρμοδίων οργάνων τόσο της Υπηρεσίας, όσο και της 

εταιρείας φύλαξης που βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό που εξετάζεται. 

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 : Ένσταση επιβολής προστίμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/6/2-4-2018 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη,  την απόρριψη της ένστασης του κ. Ε. 

Χρηστίδη και την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου των # 147,00 #  Ευρώ.   

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 



 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 :  Ένσταση επιβολής προστίμου  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/7/2-4-2018 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 

μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη, την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας  

« Χρυσανθίδη και Σια Ο.Ε. και Σια Ε.Ε « και την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου των 

147,00 ευρώ για κάθε ένα από τα ως άνω οχήματά της. 

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 : Τροποποίηση Κανονισμού Προμηθειών της Κεντρικής Αγοράς 

                    Θεσσαλονίκης  Α.Ε. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/8/2-4-2018 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την 

έγκριση των αλλαγών του Κανονισμού Προμηθειών της ΚΑΘ Α.Ε., για τα άρθρα 1 –  

4 αυτού και συγκεκριμένα:  

        Άρθρο 1 

                  A. Αντικείμενο του Κανονισμού 

1.  Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι οι Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.  ( ΚΑΘ 

Α.Ε.) 

 



Β. Προϋποθέσεις διαδικασιών  Δημοσίων Συμβάσεων έργων , Προμηθειών και 

Υπηρεσιών  

(i) Να προβλέπονται στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού της 

Δραστηριότητας ή του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρίας ή να υπάρχουν όλες οι 

προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να καλυφθεί η δαπάνη , όπως ορίζεται από την 

απόφαση 2/82446/ΔΠΓΚ ( ΦΕΚ 2933 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 31/12/2015) του Αναπληρωτή 

Υπουργών Οικονομικών, η οποία αποτελεί ενιαίο σώμα με το παρόν , δίχως να 

επιφέρει αυξομειώσεις στα ετήσια προϋπολογισθέντα οικονομικά αποτελέσματα της 

ΚΑΘ Α.Ε. 

(ii) Να γίνονται μετά από σχετικό αίτημα, όποτε αυτό απαιτείται. 

(iii) Να καλύπτονται και να αποδεικνύονται από τα νόμιμα παραστατικά δαπανών. 

 

2. Οι πάσης φύσεως προμήθειες και  διαγωνισμοί (Έργα – Μελέτες, Τακτικοί, 

Συνοπτικοί κ..λ .π) θα ακολουθούν τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως κάθε φορά 

θα ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 2. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  

Η διαδικασία έγκρισης  των δαπανών της Κ.Α.Θ. Α.Ε., ορίζεται σύμφωνα με τις  

κείμενες διατάξεις και τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ορίζει ο ν. 

4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύει. 

        Κλιμάκια Δαπανών 

Από άποψη ύψους προϋπολογισμού  οι δαπάνες  κατατάσσονται στα παρακάτω 

κλιμάκια:  

 Κλιμάκιο 1: μέχρι 20.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. ( Απευθείας ανάθεση). 

 Κλιμάκιο 2: Από 20.000,01 € μέχρι  60.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. (Συνοπτικός 

Πρόχειρος Διαγωνισμός). 

 Κλιμάκιο 3: Από 60.000,01 € μέχρι 221.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (Τακτικός 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ). 

 Κλιμάκιο 4: 221.000,01€ και άνω πλέον Φ.Π.Α. για Υπηρεσίες, μελέτες, 

προμήθειες (Διεθνής  Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 

 Κλιμάκιο 5: 5.548.000,00€ και άνω πλέον Φ.Π.Α. για Έργα, παραχωρήσεις, 

επιδοτούμενα έργα  (Διεθνής  Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 



Τα προαναφερόμενα κλιμάκια μπορούν να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

                              

ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Α.  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

Κλιμάκιο 1: μέχρι 20.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α.  

Για δαπάνες ως 20.000,00€  η διενέργεια της διαδικασίας για απευθείας ανάθεση 

Δημοσίων Συμβάσεων  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Κεντρικής Αγοράς 

Θεσσαλονίκης Α.Ε., πραγματοποιείται  από το Γραφείο Προμηθειών ή κατά 

περίπτωση από επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Προέδρου και 

Διευθύνοντος Συμβούλου ή από επιτροπή  που συστήνεται από απόφαση του  

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΘ Α.Ε. , κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και 

Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΑΘ Α.Ε. 

 

Επισημαίνεται :  

Α. Ότι σε κάθε δαπάνη έως 20.000,00€ απαιτείται σχετικό έγγραφο πρόσκλησης και 

αντίστοιχη απάντηση-προσφορά  του προσφέροντος. 

Η απάντηση – προσφορά του προσφέροντος, δύναται να είναι σε έντυπη μορφή                        

( πρωτότυπη ή fax ) ή σε ηλεκτρονική  μορφή . 

Για δαπάνες κάτω των 1.000,00€ και σε περίπτωση που η προσφορά δίδεται 

ηλεκτρονικά (e-mail), δεν απαιτείται  ψηφιακή ή ηλεκτρονική υπογραφή του 

προσφέροντα .     

Β. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το όργανο της ΚΑΘ Α.Ε. που εγκρίνει την 

δαπάνη ,το ίδιο όργανο αποφασίζει για  την ανάθεση του αντικειμένου στον ανάδοχο 

Η ανάθεση  της δαπάνης εγκρίνεται με σχετικό έγγραφο (Παράρτημα 2) 

υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΑΘ Α.Ε., το 

οποίο και αναρτάται στην σχετική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ (για δαπάνες άνω των 

άνω των 1.000,00€), με ευθύνη του Οικονομικού Τμήματος της ΚΑΘ Α.Ε.  

Γ.  Με απόφαση του ο Πρόεδρος  και Διευθύνον Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί  

υπάλληλο της ΚΑΘ Α.Ε., να υπογράφει αντ’ αυτού για έγκριση και πληρωμή 

δαπανών, τα όρια των οποίων θα καθορίζονται με σχετική απόφαση του. 

  

 

 



ΑΡΘΡΟ 4. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Δεν  απαιτείται  η τήρηση της διαδικασίας :  Αίτημα Δαπάνης – Έγκριση 

Δαπάνης – Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Απόφαση ανάθεσης, στις κάτωθι 

περιπτώσεις : 

 Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών από δημόσιες υπηρεσίες και Υπουργεία (π.χ. 

Ύδρευση – Αποχέτευση , Παράβολα κ.α.)  

 Δαπάνες που αφορούν σε προμήθειες τραπεζών ή και έκτακτα ανόργανα έξοδα. 

 Πάσης φύσεως δαπάνες ίσες ή κατώτερες  των  100,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 Πάσης φύσεως γεύματα εργασίας που ενεργούνται με την σύμφωνη γνώμη του 

Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΑΘ Α.Ε. 

Για δαπάνες μικρότερες των 1.000,00€, οι οποίες αφορούν σε πάσης φύσεως 

μετακινήσεις υπαλλήλων και μελών του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε. ( π.χ. αεροπορικά 

εισιτήρια, διόδια, ναύλωση αυτοκινήτου, καύσιμα κ.α.), η εντολή μετακίνησης έχει 

θέση αιτήματος δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η σύνταξη έγκρισης 

δαπάνης – πρόσκλησης υποβολής προσφοράς καθώς και απόφαση ανάθεσης.                                               

Στα προαναφερόμενα δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα διαμονής, για τα οποία τηρείται 

η προβλεπόμενη διαδικασία ανεξαρτήτως ποσού.     

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 :  Αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 

                      δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ.) για δικηγόρους που απασχολούνται 

                     με έμμισθη εντολή (Νομικοί Σύμβουλοι). 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/9/2-4-2018 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα 

την μη  καταβολή των αναδρομικών εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του 

Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ.) για δικηγόρους που 

απασχολούνται με  έμμισθη εντολή (Νομικοί Σύμβουλοι), αφού βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας δεν προκύπτει εργοδοτική υποχρέωση καταβολής των. 

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 



ΘΕΜΑ 10
ο
 :  Λήψη απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία ιατρείου αντιμετώπισης 

                   εκτάκτων αναγκών. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/10/2-4-2018 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα : 

Α. Να προβεί η Κ.Α.Θ. Α.Ε. σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη σύσταση ειδικού 

Περιφερειακού ιατρείου ενταγμένου στο Ε.Σ.Υ. 

Β Να προχωρήσει  η Κ.Α.Θ. Α.Ε,, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύσταση ειδικού Περιφερειακού ιατρείου ενταγμένου 

στο Ε.Σ.Υ, σε  σύμβαση μίσθωσης έργου με ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εμπειρία 

στα επείγοντα περιστατικά, ο οποίος θα ορίζεται και ως επιστημονικός υπεύθυνος του προς 

ίδρυση Ιατρείου και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την βεβαίωση νόμιμης 

λειτουργίας του από τον Ιατρικό Σύλλογο,.     

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o: Τροποποίηση  διατάξεων στο  άρθρ0 10  του Ειδικού Κανονισμού  Λειτουργίας 

                  (Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς) της Κ.Α.Θ. Α.Ε. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/11/2-4-2018 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Την τροποποίηση της παραγράφου  9 του άρθρου 10 του Ειδικού Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς,  ως εξής : 

9. Απορρίμματα σε ποσότητες μεγαλύτερες των συνήθων αποκομίζονται με μέριμνα των 

ενδιαφερομένων σε συνεννόηση και συμφωνία με τους αρμόδιους υπεύθυνους  της ΚΑΘ.  

 



Β. Την τροποποίηση  και συμπλήρωση του με εδάφια 3, 4 & 5 του εδαφίου β΄ της 

παραγράφου  10 του άρθρου 10  του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Λαχαναγοράς- 

Κρεαταγοράς,  ως εξής : 

 

10. Οι μισθωτές καταστημάτων ή λοιπών χώρων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. καθώς και οι παρέχοντες 

συμπληρωματικές υπηρεσίες που συνδέονται με τη λειτουργία της Κ.Α.Θ. Α.Ε. οφείλουν να 

διατηρούν  τα μισθία και τους παραχωρηθέντες χώρους τους καθαρούς, σε υγιεινή κατάσταση 

και τάξη.  

Χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων –ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ-  είναι αποκλειστικά οι κάδοι 

απορριμμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, που βρίσκονται εντός της Κ.Α.Θ. 

Α.Ε.  

Χώροι εναπόθεσης ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ είναι 

αποκλειστικά οι μεγάλες σκάφες που χρησιμοποιεί συμπληρωματικά η Κ.Α.Θ. Α.Ε., οι 

οποίες τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία και στις οποίες ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ θα 

απορρίπτονται ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ και ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ!  

Οι μισθωτές και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΚΑΘ ΑΕ 

επικοινωνούν με τους αρμόδιους υπεύθυνους της ΚΑΘ για την ολοκληρωμένη διαχείριση 

των απορριμμάτων και των συσκευασιών που τα συνοδεύουν. Σε περίπτωση που κάποιος 

μισθωτής δεν επιθυμεί να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες της ΚΑΘ, οφείλει με ιδία μέσα να 

απορρίψει τα ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ και τα ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ στις 

αντίστοιχες σκάφες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ. 

 Το αρμόδιο τμήμα Εποπτείας & Εμπορίου σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της 

Κ.Α.Θ. Α.Ε., που έχουν ως αντικείμενο της Επιστασία και την επικουρική κάλυψη 

λειτουργιών της Αγοράς, ανατίθεται η ορθή τήρηση της ανωτέρω διαδικασία εναπόθεσης των 

οργανικών απορριμμάτων σε όλους του χώρους της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.  

Γ. Την προσθήκη εδαφίου γ΄ στην παράγραφο 11 του άρθρου 10 του Ειδικού Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς,  ως ακολούθως : 

« Απαγορεύεται η απόρριψη οργανικών απορριμμάτων & μέσων συσκευασίας στους 

κάδους απορριμμάτων που διατηρεί ο Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης καθώς επίσης και η 

απόρριψη μη διαχωρισμένων οργανικών απορριμμάτων & μέσων συσκευασίας στις μεγάλες 

σκάφες που χρησιμοποιεί συμπληρωματικά η Κ.Α.Θ. Α.Ε. 

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ειδικού 

Κανονισμού Λειτουργίας Λαχαναγοράς- Κρεαταγοράς, πρόστιμο ρύπανσης του χώρου των 

εγκαταστάσεων της Αγοράς. 

 Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 



 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
 :  Αίτημα χορήγησης δανείου στon υπάλληλο της  Κ.Α.Θ.Α.Ε., Καράμπελα 

                     Παναγιώτη 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 562/12/2-4-2018 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα : 

Τη χορήγηση δανείου, λόγω σοβαρών προσωπικών λόγων, στον υπάλληλο της 

Κ.Α.Θ. Α.Ε  κ. Καράμπελα Παναγιώτη του Ευαγγέλου  ύψους # 8.100,00 € #, με σταθερό 

επιτόκιο 4,2% και την εξόφλησή του σε ογδόντα τέσσερις (84) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι 

οποίες θα παρακρατούνται από τη μισθοδοσία του, εφόσον εξοφληθούν τα 2/3 του ήδη 

ληφθέντος δανείου, και υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

Α) Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του κ. Καράμπελα και εφόσον αυτός 

δικαιούται αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο, θα καταλογίζεται – συμψηφίζεται και θα 

παρακρατείται από αυτή (την αποζημίωση) το αντίστοιχο ποσό για την εφ άπαξ αποπληρωμή 

- εξόφληση του δανείου, το οποίο προεισπράχθηκε στο σύνολό του από τον δανειολήπτη 

υπάλληλο, για την αποτροπή ενδεχόμενης ζημίας της ΚΑΘ Α.Ε. από την μη επιστροφή του 

δανείου που αυτή κατέβαλε. Εάν το ποσό δεν επαρκεί, ο αποχωρών είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλλει άμεσα και εφάπαξ τοις μετρητοίς το υπόλοιπο ποσό. Σε περίπτωση μη καταβολής 

θα αποστέλλεται προς βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. 

Β) Σε περίπτωση μετάταξης ο δανειολήπτης – υπάλληλος θα εκχωρεί στην ΚΑ.Θ. 

Α.Ε. άλλως θα συναινεί στον καταλογισμό και συμψηφισμό μηνιαίως μέρους της μηνιαίας 

μισθοδοσίας της νέας υπηρεσίας του, ισόποσο με τις οφειλόμενες μηνιαίες δόσεις, για την 

σταδιακή αποπληρωμή του δανείου, το οποίο ήδη εισπράχθηκε εφάπαξ στο σύνολό του από 

τον δανειολήπτη υπάλληλο για την αποτροπή ενδεχόμενης ζημίας της ΚΑΘ Α.Ε. από την μη 

επιστροφή του δανείου που αυτή κατέβαλε. Άλλως θα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και 

απαιτητό όλο το απομένον υπόλοιπο ποσό του δανείου, το οποίο θα ο αποχωρών είναι 

υποχρεωμένος να καταβάλλει άμεσα και εφάπαξ τοις μετρητοίς, ενώ σε περίπτωση μη 

καταβολής θα αποστέλλεται προς βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια δημόσια οικονομική 

υπηρεσία. 



Γ) Σε περίπτωση θανάτου του δανειολήπτη - υπαλλήλου, θα καταλογίζεται θα 

συμψηφίζεται και θα παρακρατείται το ανάλογο προς εξόφληση ποσό, από το ποσό της 

ενδεχόμενης αποζημίωσης που θα λάβει ο ορισμένος στη σύμβαση δανείου δικαιούχος ή οι 

νόμιμοι κληρονόμοι του αποβιώσαντος. Σε περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης δεν 

επαρκεί θα διεκδικείται από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος.   

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                   ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.              

 

 

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΔΕΜΕΡΤΖΗ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

 

        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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