ΠΡΑΚΣΗΚΟ 567
Με αριθμό 567/09-05-2018
ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 9 α Μαΐνπ
2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00 π.κ. ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε
ζηελ 567ε ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 567/07-05-2018 πξόζθιεζεο ηνπ
Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Δλεκέξσζε.
2. Αηηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ.
3. Υνξεγίεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζε αζιεηηθό ζσκαηείν ΑκεΑ.
4. Δμέηαζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ δηαγσληζκό: Αλάζεζε ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: “SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES
IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION” ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΗΟ:
“SOCIAL PLATE”
5. Δμέηαζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ δηαγσληζκό: Παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ από
δπν (2) εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο ζην πιαίζην
ηνπ έξγνπ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY
AND SOCIAL EXCLUSION» κε αθξσλύκην: SOCIAL PLATE ( ΓΡΑΖ 4.1.2.).
6. Αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, ππνθαηάζηεκα Λαραλαγνξάο.
7. Αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηoλ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ., Ληάπε Γεκήηξην
8. Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα ΚΑΘ Α.Δ.
9. Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Σξαπέδεο Αηηηθήο.
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) Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
ε) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ζη) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο
δ) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο
Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.., θα. Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή, ππάιιεινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
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 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.

ΑΠΟΦΑΖ 567/2/09-05-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Α. λα γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηνπ ππ’ αξηζ. Β-1
θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ε νθία, ζπγαηέξα Βαζίιεηνπ
Μπνπιηώλε, ζύδ. Κσλζηαληίλνπ Μπάθα,

κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο θαηαβνιήο ηέινπο

κεηαβνιήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.000 € ζε δύν δόζεηο σο εμήο :
Α) πνζό 500 € κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λένπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ
Β) πνζό 500 € εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ.
Ο όξνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ πνζώλ ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο πξνηείλεηαη λα
ελζσκαησζεί σο όξνο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ε κε πξνζήθνπζα θαηαβνιή ηνπ
ζα απνηειεί ιόγν ιύζεο ηεο κίζζσζεο.
Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο.
Σα παξαπάλσ ζα ηεζνύλ σο όξνη ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό πνπ ζα ππνγξαθεί.
Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό κε ηελ ππνθαζηζηάκελε ζηελ κίζζσζε,
εηαηξεία νθία, ζύδ. Κσλζηαληίλνπ Μπάθα.
Β. 1νλ ) Να γίλεη δεθηή ε απόδνζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Κ-15 από εηαηξεία MEAT IKE πξνο ηελ
ΚΑΘ Α.Δ.
2νλ ) Να κε γίλεη δεθηό ην αίηεκα δηαθαλνληζκνύ ησλ ρξεώλ κε ηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη λα
απνζηαινύλ νη νθεηιέο γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε ζηελ αξκόδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία.
Παξάιιεια λα πξνβεί ε ΚΑΘ Α.Δ. ζε όιεο ηηο λόκηκεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε
είζπξαμεο ησλ ρξεκάησλ.
3νλ Να παξαθξαηεζεί ε εγγύεζε, δηόηη δελ ππήξμε θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο
(ππεξεκεξία κηζζσηή θαη έθδνζε ηεο ππ’ αξηζκ. 18007/2017 Γηαηαγή Πιεξσκήο θαη
απόδνζεο Μηζζίνπ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο).
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 3 ο : Υνξεγίεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζε αζιεηηθό ζσκαηείν ΑκεΑ.

ΑΠΟΦΑΖ 567/3/09-05-2018
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα δνζεί
ρνξεγία ζην Αζιεηηθό σκαηείν ΑκεΑ «ΑΔΣΟΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» πνζνύ 500,00€.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 4ο : Δμέηαζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ δηαγσληζκό: «Αλάζεζε ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: “SUPPORTING SOCIAL
ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION” κε
αθξσλύκην:: “SOCIAL PLATE”»

ΑΠΟΦΑΖ 567/4/09-05-2018
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, ν θ.
Παπαδόπνπινο ςεθίδεη ιεπθό θαη ν θ. Υαξαιακπίδεο απέρεη από ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
θαη ηελ ςεθνθνξία:
1.

Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο

2.

Για ηην ομάδα Α.
Α. ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο ζπκκεηέρνπζαο DOTSOFT A.E.
Β. ηελ έγθξηζε ηεο βαζκνιόγεζεο ηεο εηαηξείαο EUROACTION A.E. κε 120 βαζκνύο θαη
ηελ πξόθξηζή ηεο ζην επόκελν ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.

a. Ώ Για ηην ομάδα Β.
Α. ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο Βαλίδεο Υ. Ησάλλεο ¨MEDIA SUITE”,
Β.

ηελ

έγθξηζε

ηεο

βαζκνιόγεζεο

ηεο

εηαηξείαο

ΡΟΕΑ

ΔΓΗΑΡΟΓΛΟΤ

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ (BUTTERFLY) κε 120 βαζκνύο θαη ηελ πξόθξηζή ηεο ζην
επόκελν ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 5o : Δμέηαζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ δηαγσληζκό: Παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ
από δπν (2) εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN
COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» κε αθξσλύκην:
SOCIAL PLATE ( ΓΡΑΖ 4.1.2.)

ΑΠΟΦΑΖ 567/5/09-05-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα, ελώ ν θ.
Υαξαιακπίδεο απέρεη από ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ςεθνθνξία:
1. ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο
2. ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο θαο. Θενδώξα Διεπζεξηάδνπ,
3. ηελ έγθξηζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο θαο. Αηθαηεξίλεο Μαιηέδνπ κε 900 κόξηα θαη ηελ
αλάδεημε ηεο σο πξνζσξηλή αλάδνρν γηα ηελ κία εθ ησλ δύν ζέζεσλ γηα ηνλ
δηαγσληζκό.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 6ο :Αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, ππνθαηάζηεκα Λαραλαγνξάο.

ΑΠΟΦΑΖ 567/6/09-05-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε
θαηαβνιήο ηεο αύμεζεο ηνπ κηζζώκαηνο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο από 1-1-2018 0,7%,
ζύκθσλα κε ηνλ Γ.Σ.Κ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ: 7ο : Αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηoλ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ., Γεκήηξην
Ληάπε.

ΑΠΟΦΑΖ 567/7/09-05-2018
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ρνξήγεζε
δαλείνπ, ζηνλ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ θ. Ληάπε Γεκεηξίνπ ηνπ Νηθνιάνπ ύςνπο
# 5.000,00 € #, κε ζηαζεξό επηηόθην 4,2% θαη ηελ εμόθιεζή ηνπ ζε πελήληα ηέζζεξηο (54)
ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, νη νπνίεο ζα παξαθξαηνύληαη από ηε κηζζνδνζία ηνπ, ππό ηηο εμήο
πξνϋπνζέζεηο:
Α) Να έρνπλ εμνθιεζεί ηα 2/3 ηνπ δαλείνπ πνπ έρεη ιάβεη.
Β) ε πεξίπησζε νηθεηνζεινύο απνρώξεζεο ηνπ θ. Ληάπε θαη εθόζνλ απηόο δηθαηνύηαη
απνδεκίσζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ζα θαηαινγίδεηαη – ζπκςεθίδεηαη θαη ζα παξαθξαηείηαη
από απηή (ηελ απνδεκίσζε) ην αληίζηνηρν πνζό γηα ηελ εθ άπαμ απνπιεξσκή - εμόθιεζε
ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν πξνεηζπξάρζεθε ζην ζύλνιό ηνπ από ηνλ δαλεηνιήπηε ππάιιειν, γηα
ηελ απνηξνπή ελδερόκελεο δεκίαο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. από ηελ κε επηζηξνθή ηνπ δαλείνπ πνπ
απηή θαηέβαιε. Δάλ ην πνζό δελ επαξθεί, ν απνρσξώλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη
άκεζα θαη εθάπαμ ηνηο κεηξεηνίο ην ππόινηπν πνζό. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ζα
απνζηέιιεηαη πξνο βεβαίσζε θαη είζπξαμε ζηελ αξκόδηα δεκόζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία.
Γ) ε πεξίπησζε κεηάηαμεο ν δαλεηνιήπηεο – ππάιιεινο ζα εθρσξεί ζηελ ΚΑ.Θ. Α.Δ. άιισο
ζα ζπλαηλεί ζηνλ θαηαινγηζκό θαη ζπκςεθηζκό κεληαίσο κέξνπο ηεο κεληαίαο κηζζνδνζίαο
ηεο λέαο ππεξεζίαο ηνπ, ηζόπνζν κε ηηο νθεηιόκελεο κεληαίεο δόζεηο, γηα ηελ ζηαδηαθή
απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ήδε εηζπξάρζεθε εθάπαμ ζην ζύλνιό ηνπ από ηνλ
δαλεηνιήπηε ππάιιειν γηα ηελ απνηξνπή ελδερόκελεο δεκίαο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. από ηελ κε
επηζηξνθή ηνπ δαλείνπ πνπ απηή θαηέβαιε. Άιισο ζα θαζίζηαηαη άκεζα ιεμηπξόζεζκν θαη
απαηηεηό όιν ην απνκέλνλ ππόινηπν πνζό ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ζα ν απνρσξώλ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη άκεζα θαη εθάπαμ ηνηο κεηξεηνίο, ελώ ζε πεξίπησζε κε
θαηαβνιήο ζα απνζηέιιεηαη πξνο βεβαίσζε θαη είζπξαμε ζηελ αξκόδηα δεκόζηα νηθνλνκηθή
ππεξεζία.
Γ) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δαλεηνιήπηε - ππαιιήινπ, ζα θαηαινγίδεηαη ζα ζπκςεθίδεηαη
θαη ζα παξαθξαηείηαη ην αλάινγν πξνο εμόθιεζε πνζό, από ην πνζό ηεο ελδερόκελεο
απνδεκίσζεο πνπ ζα ιάβεη ν νξηζκέλνο ζηε ζύκβαζε δαλείνπ δηθαηνύρνο ή νη λόκηκνη
θιεξνλόκνη ηνπ απνβηώζαληνο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηεο απνδεκίσζεο δελ επαξθεί ζα δηεθδηθείηαη από ηνπο
θιεξνλόκνπο ηνπ απνβηώζαληνο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 8o :Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα ΚΑΘ Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ 567/8/09-05-2018
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
1. Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
2. Να απνζηαιεί αίηεκα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηελ εθηακίεπζε πνζνύ
200.000,00€, γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο ησλ ηξερνπζώλ αλαγθώλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 9o : Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Σξαπέδεο Αηηηθήο.

ΑΠΟΦΑΖ 567/9/09-05-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά
πιεηνςεθία (κε ηέζζεξεηο ςήθνπο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ, ηξεηο ππέξ θαη έλα ιεπθό) ηελ κε ζπκκεηνρή

ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο

Θεζζαινλίθεο Α.Δ. ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Σξαπέδεο Αηηηθή θαη λα πξνβεί ζηελ
πώιεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο βάζεη ησλ κεηνρώλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο, ζηελ ηξέρνπζα
ηηκή πώιεζεο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΜΔΡΣΕΖ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ

Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Δ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ
Σ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

