ΠΡΑΚΣΙΚΟ 611
Με αριθμό 611/03-04-2020
ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 3ε Απξηιίνπ 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00, ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 611ε ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηνπ
ππ’ αξηζκόλ 611/01-04-2020 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε
απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Μέηξα πξνθύιαμεο έλαληη ηνπ COVID-19
2. Καηαγγειία ηεο απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. θ.
Υαξαιακπίδε ελαληίνλ ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θ. Μπνύξε.
Παρέζηηζαν:
Ο Πξόεδξνο Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο
Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Αληώληνο Μπνύξεο
Σα κέιε: α Παλαγηώηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ
β) Βαζίιεο Υάηηαο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ
γ) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
δ) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο
Ο Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο
Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Αλαζηάζηνο Δκκαλνπειίδεο
ΘΕΜΑ 1ο: Μέηξα πξνθύιαμεο έλαληη ηνπ COVID-19

ΑΠΟΦΑΗ 611/1/3-4-2020

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:
1) Δγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηα ήδε ιεθζέληα κέηξα ηεο Γηνίθεζεο, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ.
Υαξαιακπίδε.
2) Δγθξίλεη ηα παξαθάησ κέηξα:
Η) νκόθσλα ηελ θαηαγξαθή ησλ κέηξσλ θαη ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνπο εκπόξνπο γηα ηα κέηξα
πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηόζν νη ίδηνη όζν θαη νη ππάιιεινη θαη νη πειάηεο ηνπο,
ΗΗ) νκόθσλα πξνκήζεηα δύν (2) ειεθηξνληθώλ ζεξκνκέηξσλ γηα εμ’ απνζηάζεσο
ζεξκνκέηξεζε,

ΗΗΗ) νκόθσλα λα αλαηεζεί ππεξεζία ζε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε, γηα ηελ επνπηεία ηεο ηήξεζεο
ησλ κέηξσλ πνπ ζα απνθαζίζεη ην Γ.., γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο, αξρηθά γηα ηηο
δύν εκέξεο κε ηελ κεγαιύηεξε θίλεζε (Πέκπηε θαη Κπξηαθή), εληόο ησλ ηεζζάξσλ(4)
ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο.
ΗV) νκόθσλα λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν κηαο αθόκε απνιύκαλζεο ησλ ρώξσλ,
V) νκόθσλα λα απζηεξνπνηεζεί ν έιεγρνο ζηηο εηζόδνπο. Να κελ επηηξέπεηαη είζνδνο ζε
θαλέλαλ (πεδό ή επνρνύκελν) πνπ δελ είλαη εκπιεθόκελνο
VI) θαηά πιεηνςεθία λα εμνπζηνδνηεζεί ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο γηα επηκέξνπο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ σξαξίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δύν ζπλδέζκνπο εκπόξσλ, ώζηε λα κελ
ρξεηάδεηαη έγθξηζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θάζε αιιαγή.
VII) νκόθσλα λα νξίζεη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο σο ππεύζπλνπο
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηηο εκέξεο πνπ ππάξρεη ζέκα ζηελ αγνξά.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.
ΘΕΜΑ 2ο: Καηαγγειία ηεο απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. θ.
Υαξαιακπίδε ελαληίνλ ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θ. Μπνύξε

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη κεηά από ηελ γλσκνδόηεζε
ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ θνπ Δκκαλνπειίδε όηη δελ πξνβιέπεηαη ζε θάπνην άξζξν ηνπ
Καλνληζκνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ε ζπδήηεζε ζεκάησλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
πξνηίζεηαη λα απνζύξεη ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο
Ο θ. Δκκαλνπειίδεο αλαθέξεη όηη δελ πξνβιέπεηαη ζε θάπνην άξζξν ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ζπγθαιείηε κόλν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εηαηξεία.
Ο Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη ην 2ν ζέκα αποζύρεηαι και δεν ζσζηηείηαι.
Ο θ. Υαξαιακπίδεο αλαθέξεη όηη ην ζέκα απνζύξεηαη κεηά από δηθή ηνπ παξέκβαζε.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ

ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
ΣΑ ΜΔΛΖ

Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ
Β) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ
Γ) ΜΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Δ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

