
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 557 

Με αριθμό 557/26-1-2018 

ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης 

 

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

Ηαλνπαξίνπ εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ. ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 557
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 557/24-1-2018 πξόζθιεζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Δμέηαζε αηηήκαηνο κηζζσηξηώλ εηαηξεηώλ γηα δηαθαλνληζκό νθεηιώλ  

3. Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο Λαραλαγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο ζηελ  

     Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

4.  
Παξαίηεζε ΚΑΘ Α.Δ. από ηελ ππ’ αξηζκ. θαηαρ. ΠΡ 155/05.01.2012 Πξνζθπγή  

     (Ν. 505/1976) Δλώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο  Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 

5. Παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ. 

6. Αλάζεζε ππεξεζίαο ζε Γηθεγόξν. 

7. Δμέηαζε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα ελόο  

     θνξηεγνύ απηνθίλεηνπ» 

8. Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Attica Bank. 

9. Δπηζθαιείο Πειάηεο 

10. Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

Παρέζηηζαν: 

Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

Σα κέιε:  α) Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο, Αληηπξόεδξνο,  εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                        β) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

           γ)  Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

    ε)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

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

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

Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Αλαζηάζηνο Δκκαλνπειίδεο 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ 2
ο
  :Δμέηαζε αηηήκαηνο κηζζσηξηώλ εηαηξεηώλ γηα δηαθαλνληζκό νθεηιώλ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 557/2/26-1-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 Α. Σελ έγθξηζε ηνπ δηαθαλνληζκνύ, ηεο επηρείξεζεο ηνπ   θ.  Γεώξγηνπ Γατηαλίδε κηζζσηήο 

ηνπ Γ-43 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο  

Β. Να εμνπζηνδνηεζεί ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ θαη λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ δόζεσλ βάζεη ηνπ πνζνύ νθεηιήο όπσο ζα 

έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
 : Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο Λαραλαγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο ζηελ  

                    ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 557/3/26-1-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, λα πξνβεί ε ΚΑΘ Α.Δ.: 

 ε θαηάζεζε αγσγήο εμώζεσο κε ηνπο: 

Α) γηα ηελ εηαηξεία ΩΣΖΡΟΤΓΖ ΩΣ. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ, κηζζώηξηα ηνπ Γ-61 

θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο ηε ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ άζθεζε  αγσγήο εμώζεσο 

θαη δηεθδίθεζεο νθεηιώλ 

Β) ηνλ θ. ηαύξν Μηραειίδε,  αηνκηθό κηζζσηή ηνπ Γ-12 θαηαζηήκαηνο ηεο 

Λαραλαγνξάο ηε ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ άζθεζε  αγσγήο εμώζεσο θαη δηεθδίθεζεο 

νθεηιώλ 



Γ)Γηα ηελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΚΑΝΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ, κηζζώηξηα ηνπ Α-17 θαηαζηήκαηνο  ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 2308/2015 Γηαηαγή Απόδνζεο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

Θέμα 4
ο
 : Παξαίηεζε ΚΑΘ Α.Δ. από ηελ ππ’ αξηζκ. θαηαρ. ΠΡ 155/05.01.2012 

Πξνζθπγή (Ν. 505/1976) Δλώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο . 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 557/4/26-1-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α) Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. παξαηηείηαη από ηελ ππ’ αξηζ. θαηαρ. ΠΡ 155/05.01.2012 Πξνζθπγή 

(Ν. 505/1976), ε νπνία ζπδεηείηαη ηελ 09.02.2018 ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο Σκήκα η΄, δηόηη έρεη εθιείςεη ην αληηθείκελό ηεο ιόγσ ηεο 

πξνεγνύκελεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. 

Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Ννκηθό ύκβνπιν ηεο ΚΑΘ .Α.Δ. , θ. Αλαζηάζην Δκκαλνπειίδε 

ηνπ Νηθνιάνπ (A.M./ΓΘ 3445) είηε λα δειώζεη πξνθνξηθώο ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο Σκήκα η΄ θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 09.02.2018  ηελ 

παξαίηεζε ηεο ΚΑΘ Α.Δ. από ηελ ππ’ αξηζκ. θαηαρ. ΠΡ 155/05.01.2012 Πξνζθπγή (Ν. 

505/1976), είηε λα θαηαζέζεη ζρεηηθή έγγξαθε δήισζε ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 5
ο
 : Παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 557/5/26-1-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα :  

1.   Σελ έγθξηζε ηεο ζύλαςεο ζύκβαζεο, πνπ ππεγξάθε κε ηελ θ. Κνξάθε  κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο 1/1/2018 θαη ιήμε ηελ 28/2/2018,  κε ακνηβή 2.375,00€ αλά κήλα, από ηελ νπνία 

ζα παξαθξαηείηαη θόξνο 20% θαη ζα απνδίδεηαη ζηε αξκόδηα Γ.Ο.Τ, ε θξάηεζε ππέξ 



ΔΑΓΖΤ, θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο εηζθνξέο  ΔΦΚΑ, νη νπνίεο ζα απνδίδνληαη  καδί κε ηηο 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηεο επηρείξεζεο ζην ηακείν.  ηελ πεξίπησζε αιιαγήο παθέηνπ 

θάιπςεο ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζό ΔΦΚΑ, πνπ ζα παξαθξαηείηαη από 

ηελ «Ηαηξό». 

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο βαξύλνπλ ηελ ΚΑΘ Α.Δ. γηα όιν ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο . 

Ο ηαηξόο εθηόο από ηελ πξναλαθεξόκελε ακνηβή γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο πνπ 

ζπκθσλείηαη δεν δηθαηνύηαη: Μηζζνύο πάζεο θύζεσο, δώξα επηδόκαηα, ππεξσξηαθέο 

απαζρνιήζεηο, θάζε είδνπο άδεηεο, έμνδα αζθάιηζεο, έμνδα θίλεζεο θαζώο θαη πάζεο 

θύζεσο δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ. 

2. Σελ εύξεζε ηεο θαιιίηεξεο δπλαηήο ιύζεο γηα ηελ ζπλέρηζε παξνρήο ηεο 

πξναλαθεξόκελεο ππεξεζίαο, κε ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί θαη ιήγεη ηελ 

28/02/2018.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 6
ο
  : Αλάζεζε ππεξεζίαο ζε Γηθεγόξν 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 557/6/26-1-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ αλάζεζε ζηελ Διενλώξα Γεσξγίνπ, 

δηθεγόξν  παξ΄ Δθέηαηο ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Βεξνίαο ηελ ζύζηαζε ηεο Αζηηθήο  κε 

Κεξδνζθνπηθήο  Οξγάλσζεο (δξάζε 4.1.1), ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Supporting 

Social Enterpises in combating poverty and social exclusion» θαη αθξσλύκην «SOCIAL 

PLATE» δηα ππνγξαθήο ζύκβαζεο.  Σν θόζηνο ηεο ακνηβήο ηεο δηθεγόξνπ αλέξρεηαη ζην 

πνζό 3.000,00€, πιένλ Φ.Π.Α. θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

εληνιήο  δαπάλεο, όπσο: 

α) έμνδα αζθάιηζεο, έμνδα θίλεζεο, θαζώο θαη ηεο πάζεο θύζεσο δαπάλεο, νη νπνίεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εληνιήο . 

β) Κάζε δαπάλε κε ξεηά θαηνλνκαδόκελε εδώ, αλαγθαία όκσο γηα ηελ πξνζήθνπζα 

θαη επηηπρή εθηέιεζε ηεο εληνιήο  



γ) Πάζεο θύζεσο ηέιε, θόξνπο , θξαηήζεηο θ.ιπ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΔΜΑ 7
ο
 : Δμέηαζε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα ελόο 

                    θνξηεγνύ απηνθίλεηνπ» 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 557/7/26-1-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο 

θαη ηελ θήξπμε πξναλαθεξόκελνπ δηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα ελόο θνξηεγνύ απηνθίλεηνπ» 

(δξάζε 4.1.2 ηνπ Πξνγξάκκαηνο INTERREG V-A “Διιάδα – Βνπιγαξία 2014-2020” θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην έξγν Supporting Social Enterpises in combating poverty and social 

exclusion» θαη αθξσλύκην «SOCIAL PLATE»), σο άγνλνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζπλεκκέλν πξαθηηθό. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 8
ο
 : Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο  ΑΣΣΗΚΑ ΒΑΝΚ  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 557/8/26-1-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 



 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 9
ο
 : Δπηζθαιείο πειάηεο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 557/9/26-1-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α) Να πξνρσξήζεη ε ΚΑΘ Α.Δ.: 

1. ε εθηέιεζε θαηά ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ παξαθάησ αλαθεξόκελσλ: 

 Κηιηθίδε Αθνη ΟΔ 

ΜΑΡΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΞΔΝΟΦ. ΑΝΣΩΝΑΡΑ  

ΑΒΒΟΠΟΤΛΟΗ ΑΦΟΗ ΟΔ 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΓΗΓΚΑ.  

ΑΝΓΡΔΑ ΣΗΦΛΗΚΛΖ.  

ΕΑΥΑΡΗΑ ΔΤΓΔΝΗΚΑΚΖ & ηα Ο.Δ.   

2. ε θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ γηα ηνπο: 

Κηιηθίδε Αθνη ΟΔ 

ΜΑΡΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΞΔΝΟΦ. ΑΝΣΩΝΑΡΑ  

ΑΒΒΟΠΟΤΛΟΗ ΑΦΟΗ ΟΔ 

ΑΝΑΣΑΗΑ ΘΔΟΥΑΡΗΓΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.  

ΠΑΝΣΔΛΖ ΓΗΓΚΑ.  

ΑΝΓΡΔΑ ΣΗΦΛΗΚΛΖ.  

ΕΑΥΑΡΗΑ ΔΤΓΔΝΗΚΑΚΖ & ηα Ο.Δ.   

Β) Να πξνρσξήζεη ζε δηαγξαθή σο επηζθαιώλ πειαηώλ όισλ ησλ αλσηέξσ. Ζ δηαγξαθή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε εκεξνκελία 31-1-2017. 

εκεηώλεηαη όηη ε δηαγξαθή, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπληζηά παξαίηεζε ηεο ΚΑΘ Α.Δ. από 

ην δηθαίσκα ηεο λόκηκεο δηεθδίθεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

 

 

 

Θέμα 10
ο
 :  Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 557/10/26-1-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε 

όισλ ησλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην  2017. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ                      Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                   ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.              

       

ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                      ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Β) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                     Γ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

      



 


