
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 600 

Με αριθμό 600/30-07-2019 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 30
ε
  Ηνπιίνπ 

2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε 

ζηελ 600
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 600/26-07-2019 πξόζθιεζεο ηνπ 

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

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Δπηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 599/18-07-2019  Πξαθηηθνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

3. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

4. Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παξαρώξεζεο γξαθείνπ 155,81η.κ.  

     παξαπιεύξσο ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο. 

5. Λύζε ζύκβαζεο  γηα παξαρώξεζε αίζξηνπ ρώξνπ γηα ζπιινγή παιεηώλ. 

6. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 1841/20-6-2019 Πξόζθιεζε  

     Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Κ-8 θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο. 

7. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 1841/20-6-2019 Πξόζθιεζε  

      Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ Κ-8 θαηαζηήκαηνο ηεο  

     Κξεαηαγνξάο, ζηάδην βαζκνιόγεζεο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

8. Αίηεκα ιύζεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο. 

Παρέστησαν: 

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) Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο πξνηαζείο από ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθώλ 

                δ)  Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο 

    ε)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

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

Ζ αλαπιεξώηξηα  Γηεπζύληξηα  ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θα. νθία Καξαθαζίδνπ 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

ΘΕΜΑ 2
ο
 :  Δπηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 599/18-07-2019  Πξαθηηθνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

ΑΠΟΦΑΗ 600/2/30-07-2019 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

επηθύξσζε ηνπ ππ’ αξ. 599/18-07-2019 Πξαθηηθνύ ηνπ Γ..  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

ΘΕΜΑ 3o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 600/3/30-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α)  Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ιόγσ απνρώξεζεο κέινπο θαη 

εηζδνρήο λένπ ηεο κηζζώηξηαο εηαηξεία ηνπ Γ-23 θαηαζηήκαηνο κε ηελ επσλπκία «Νέοι 

Έλληνες Αγρότες ΙΚΕ», ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε ύπαξμεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο πξνο ηελ 

ΚΑΘ Α.Δ. θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο θαζώο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

Β) Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ιόγσ απνρώξεζεο κέινπο,  

εηζδνρήο λένπ θαη αιιαγή ηεο επσλπκίαο ηεο κηζζώηξηαο εηαηξεία ηνπ Γ-22 θαηαζηήκαηνο κε 

ηελ επσλπκία «Μαρία Καράμπελα -  Ελένη Καράμπελα ΙΚΕ», ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε 

ύπαξμεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο πξνο ηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο 

κεηαβνιήο θαζώο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

Γ) Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο κηζζώηξηαο ησλ Α-5 θαη 

Α-6 θαηαζηεκάησλ ηεο Λαραλαγνξάο «ΣΑΜΑΣΗΟΤ Α.Δ»,  ιόγσ αιιαγήο ζηε ζύλζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απηήο,  ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο θαζώο εκπίπηεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

Γ) Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε κίζζσζε  ηνπ ππ’ αξηζ. Γ-22 

θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ε ππό ζύζηαζε Οκόξξπζκε εηαηξεία   

κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΛΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ & ΤΗΟ ΟΔ»  ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο 

κεηαβνιήο, δηόηη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7§2 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο εμόθιεζεο όισλ ησλ νθεηιώλ πξνο ηελ ΚΑΘ Α.Δ.  

Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό κε ηελ ππνθαζηζηάκελε ζηελ κίζζσζε 

Οκόξξπζκε εηαηξεία   κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΛΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ & ΤΗΟ ΟΔ». 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παξαρώξεζεο γξαθείνπ 155,81η.κ.  

                     παξαπιεύξσο ηνπ  θηηξίνπ Γηνίθεζεο 

 

 



ΑΠΟΦΑΗ 600/4/30-07-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1.  Σελ έγθξηζε ελνηθίαζεο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ γξαθείνπ – θαηαζηήκαηνο   

2. Σελ έγθξηζε ηεο  Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΛΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 155,81 τ.μ. 

ΠΑΡΑΠΛΕΤΡΩ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ  ΣΗΝ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ω ΥΩΡΟ ΕΣΙΑΗ 

 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.  

 

Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δπλάκεη ηεο ππ' αξηζκ. 600/4/30-7-2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (επηρεηξήζεηο, λνκηθά ή θπζηθά 

πξόζσπα) πνπ επηζπκνύλ λα εθκηζζώζνπλ θαηάζηεκα εκβαδνύ 155,81 η.κ. ζηελ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. (παξαπιεύξσο ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο, ηζόγεην), κε ζθνπό 

ηελ ιεηηνπξγία ζηνλ πξναλαθεξόκελν ρώξν επηρείξεζεο ΔΣΗΑΖ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο Γηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ  05/09/2019 θαη ώξα 10.30 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο 

ΚΑΘ Α.Δ., Ν. Μελεκέλε, ΣΚ 546 28, Θεζζαινλίθε, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνύ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηελ Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο από ηε 

γξακκαηεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., πξνζεξρόκελνη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, όιεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο από 08.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ. κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο 

δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, είηε λα ιάβνπλ γλώζε ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο από 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΑΘ Α.Δ. (http://www.kath.gr). 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ε νπνία ζα είλαη ζε 

θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν σο εμήο: 

α) κε απνζηνιή ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 

από 08.00-14.00( ππνρξεσηηθό απνδεηθηηθό απνζηνιήο ή παξαιαβήο) θαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (05/09/2019 θαη ώξα 10.30 π.κ). 

β) κε απηνπξόζσπε ππνβνιή θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, ν 

νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ 05/09/2019 θαη ώξα 10.30 π.κ.  Πξνζθνξέο πνπ ζα πξνζθνκηζζνύλ 

κεηά ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα δελ ζα παξαιεθζνύλ. 

http://www.kath.gr/


 

Ο θύξηνο Φάθεινο ζα πεξηέρεη: 

Τπνθάθειν (Α) ζηνλ νπνίν επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πεξηέρνληαη: 

Α) Αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

Β) Τπεύζπλε δήισζε όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ ζπλζεθώλ ζηνλ ππό ελνηθίαζε ρώξν. 

Γ) Γήισζε όηη γηα θάζε εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ-γξαθείνπ, 

ζα επηβαξύλεη ηνλ ζπκκεηέρνληα εάλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Γ)  Γήισζε όηη ν πξνο ελνηθίαζε ρώξνο ζα εθκηζζσζεί σο ρώξνο εζηίαζεο θαη κόλν, θαζ΄ 

όιε ηελ δηάξθεηα εθκίζζσζεο. 

Δ) Γήισζε ηήξεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

(επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα Α’ ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) 

η) Γήισζε όηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί πιεηνδόηεο ( πξνζθέξσλ ηελ κεγαιύηεξε ηηκή 

εθκίζζσζεο) ζα πξνζθνκίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

1. Έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. όπνπ ππάγεηαη, από ηελ νπνία λα 

πξνθύπηεη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο ελδηαθεξόκελεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε ζα πξαγκαηνπνηήζεη έλαξμε κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα 

πξνζθνκηζηεί αληίζηνηρε ππεύζπλε δήισζε.   

2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ. 

3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ. 

4. Πηζηνπνηεηηθό κε πηώρεπζεο ηόζν ηεο εηαηξείαο όζν θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ εάλ 

πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν ή 

ηνπ ππνςεθίνπ κηζζσηή εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν. 

5. Βεβαίσζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πεξί κε νθεηιήο ζε απηή. 

 

Τπνθάθειν (Β), ν νπνίνο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πεξηέρεη: 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά θαζαξνύ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, κε ειάρηζηε ηηκή εθθίλεζεο: ρίιηα 

ΔΤΡΩ  ( 1.000 €) πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ ζα παξαιεθζνύλ, 

εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθόηεξα : 

α) ην αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν θαηαρσξίδεη όζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζώο θαη ηηο 

ππνβιεζείζεο αηηήζεηο – δειώζεηο. (Τπνθάθεινο Α) 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ,   ζύκθσλα κε 

ηνπο όξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο θαη πξνβαίλεη αηηηνινγεκέλα ζηελ απνδνρή ή 

απόξξηςή ησλ ζπκκεηερόλησλ. 



β) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, νη 

θάθεινη ησλ ππνβιεζεηζώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. (Τπνθάθεινο Β) 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ 

πξνζθεξόλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έθξηλε πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο θαη θαηαρσξίδεη ζην πξαθηηθό θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, ζην νπνίν 

εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απόξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ-πιεηνδόηε.  

ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε 

γίλεηαη ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηηο ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ απνπζία ζπκκεηέρνληνο ζηελ πξναλαθεξόκελε 

θιήξσζε δελ θσιύεη ηελ επηηξνπή από ηελ δηελέξγεηα ηε θιήξσζεο. 

Σν ελ ιόγσ πξαθηηθό θνηλνπνηείηαη από ην σο άλσ όξγαλν, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή (Γ. ηεο 

ΚΑΘ Α.Δ.) πξνο έγθξηζε. 

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Γ.ηεο ΚΑΘ Α.Δ.) απόθαζε, κε ηελ 

νπνία επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά θαη 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

γ) Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ( Γ.. ηεο ΚΑΘ Α.Δ.) θαη ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν πιεηνςεθήζαο ζπκκεηέρσλ ( πξνζθέξσλ 

ηελ κεγαιύηεξε ηηκή εθκίζζσζεο ), ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

ηεο πεξίπησζεο η΄ ηνπ ππνθαθέινπ Α: 

1. Έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. όπνπ ππάγεηαη, από ηελ νπνία λα 

πξνθύπηεη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο ελδηαθεξόκελεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε ζα πξαγκαηνπνηήζεη έλαξμε κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα 

πξνζθνκηζηεί αληίζηνηρε ππεύζπλε δήισζε.   

2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ. 

3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ. 

4. Πηζηνπνηεηηθό κε πηώρεπζεο ηόζν ηεο εηαηξείαο όζν θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ εάλ 

πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν ή 

ηνπ ππνςεθίνπ κηζζσηή εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν. 

5. Βεβαίσζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πεξί κε νθεηιήο ζε απηή. 

 

Ζ κε πξνζθόκηζε θάπνηνπ εθ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά ιόγν 

απνθιεηζκνύ, ππό ηελ επηθύιαμε ηνπ ακέζσο επόκελνπ εδαθίνπ. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ εθδίδεηαη θάπνην από ηα πξναλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά, 

ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζρεηηθή δήισζε ηεο νηθείαο αξρήο πεξί κε έθδνζε 

ζρεηηθνύ δηθαηνινγεηηθνύ.  



 

Ζ πιεξόηεηα ηνπ θαθέινπ ειέγρεηαη από ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθό κε 

εηζήγεζε παξαρώξεζεο ηνπ ρώξνπ-γξαθείνπ θαη ην δηαβηβάδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ( 

Γ.. ηεο ΚΑΘ Α.Δ.) γηα ηελ έγθξηζε απηνύ. ε πεξίπησζε έιιεηςεο θάπνηνπ 

δηθαηνινγεηηθνύ, ε δηαδηθαζία ζα επαλαιακβάλεηαη γηα ηνλ επόκελν ππνςήθην ζηε ζεηξά 

θαηάηαμεο.  

Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ρσξεί έλζηαζε, ε νπνία ζα 

ππνβάιιεηαη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο  ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ιήςε 

γλώζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από ηνλ έρνληα έλλνκν 

ζπκθέξνλ.  

Δάλ ε έλζηαζε ζηξέθεηαη θαηά ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ, ηόηε θνηλνπνηείηαη επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ ζε απηόλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη έσο ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο ακέζσο 

αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πξνζεζκίαο (ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο) από ηνλ έρνληα έλλνκν 

ζπκθέξνλ θαη ε επίδνζε ηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη κε πξνζθόκηζε 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 

απόξξηςε ηεο έλζηαζεο σο απαξάδεθηεο.  

Σν αξκόδην όξγαλν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνύηαη θαηά ηελ απνιύησο  ειεύζεξε θξίζε ηνπ λα 

δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο από ηνλ θαζ’ νπ θαζώο θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ επηδνηεξίνπ ηεο 

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

ππνβνιή ηεο. 

Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ εηζεγείηαη ζρεηηθά θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη επί ησλ 

ελζηάζεσλ ζε πξώην θαη ηειεπηαίν βαζκό.  

Ο θαζ’ νπ ε έλζηαζε, εθόζνλ ην επηζπκεί, κπνξεί λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ έσο ηελ εκέξα ζπδήηεζεο ηεο έλζηαζεο.  

Ε) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηώλ, ζα ππνγξαθεί ην κηζζσηήξην 

ζπκβόιαην. 

 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ Κ.Α.Θ. Α.Ε. 

1. Παξαρώξεζε πξνο εθκίζζσζε θαηαζηήκαηνο 155,81η.κ. ζην θηίξην Γηνίθεζεο έλαληη 

θαηαβνιήο κηζζώκαηνο κε έθδνζε ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ. Ο ρώξνο βξίζθεηαη 

κεηαμύ ησλ γξαθείσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θαη ηνπ γξαθείνπ ηεο ΑΜΚΔ απηήο . 

2. Η ζύμβαζη παπασώπηζηρ ηος σώπος θα έσει έναπξη ηο απγόηεπο ηην 1/11/2019 και 

λήξη μεηά ηην πάποδο ενόρ έηοςρ. 

3. Η ΚΑΘ Α.Ε. δύναηαι να ανανεώζει ηην εκμίζθωζη για ακόμη ένα(1)+ ένα (1) ακόμη 

έηορ, ήηοι με ηην ζύμθωνη γνώμη ηηρ ΚΑΘ Α.Ε. η παπούζα ζύμβαζη δύναηαι να 

ανανεωθεί για ζςνολική διάπκεια ηπιών (3) εηών. 



4. Για ηην παποσή ηος ηλεκηπικού πεύμαηορ, ο ανάδοσορ ηος διαγωνιζμού θα πποβεί ζηιρ 

απαπαίηηηερ ενέπγειερ για παποσή από ηην ΔΕΗ ηλεκηπικού πεύμαηορ ζηο όνομα ηος 

(με δικέρ ηος δαπάνερ). 

5. Για ηην παποσή ηηρ ύδπεςζηρ, η ΚΑΘ Α.Ε. θα εγκαηαζηήζει ςδπόμεηπο ζηον ςπό 

εκμίζθωζη σώπο. Η δαπάνη καηανάλωζηρ νεπού θα επιβαπύνει ηον ανάδοσο βάζει ηων 

μεηπήζεων ηος ςδπομέηπος και ηος ηιμολογίος ηηρ ΕΥΑΘ ΑΕ.  

6. Τα ηέλη ύδπεςζηρ θα σπεώνονηαι ζηον ανάδοσο με ηιμολόγιο παποσήρ και ΦΠΑ 

7. Η ΚΑΘ Α.Ε. δεν ςποσπεούηαι ζηην παποσή θέπμανζηρ. Ο ανάδοσορ πλειοδόηηρ ηος 

διαγωνιζμού , ςποσπεούηαι να παπέσει θέπμανζη ζηον ςπό εκμίζθωζη σώπο με δικό 

ηος εξοπλιζμό και δαπάνερ.   

 

Κριτήρια Επιλογής κατά προτεραιότητα:  Ζ Τψηλότερη Προσυερθείσα τιμή  

Πξνζθνξέο κε ηηκέο ρακειόηεξεο από ηελ ηηκή εθθίλεζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΜΙΘΩΣΗ   

Ζ ΚΑΘ Α.Δ δελ ππέρεη θακία επζύλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία ζε πξόζσπα ή πξάγκαηα 

(ζεηηθή ή απνζεηηθή πεξηιακβαλνκέλεο  θαη ηεο εζηθήο βιάβεο) ήζειε πξνθιεζεί από ηνλ 

κηζζσηή θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη ελ γέλεη όξγαλα απηνύ έλαληη νηνπδήπνηε ηξίηνπ θαη από 

νπνηαδήπνηε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ε δε επζύλε από ηα αλσηέξσ βαξύλεη 

θαζ’ νινθιεξία ηνλ κηζζσηή. 

Ο κηζζσηήο επίζεο ππνρξενύηαη : 

1.Να παίξλεη όια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ – εθόζνλ 

απαζρνιεί -  γηα ηελ πξόιεςε δπζηπρεκάησλ ή δεκηώλ ζηνπο ίδηνπο ή ζε νπνηαδήπνηε 

πξόζσπα ή πξάγκαηα. 

2.Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. πνπ ηνπ θνηλνπνηνύληαη, όπσο απηέο εθάζηνηε ηζρύνπλ. 

3. Κάζε δεκία ή επηζθεπή ησλ ρώξσλ ηνπ κηζζίνπ, αλ πξνήιζε από ππαηηηόηεηά ή ακέιεηά 

ηνπ-πξάμε ή παξάιεηςε-(ηνπ κηζζσηή) πνπ ζα ηελ θξίλεη κε απόιπηε θξίζε ν εθκηζζσηήο, 

επηβαξύλεη ηνλ κηζζσηή ν νπνίνο κε δαπάλε ηνπ θαη κε πξνεγνύκελε έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ 

θαη εξγαζηώλ από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ εθκηζζσηή ζα θάλεη ηηο επηζθεπέο. Απηέο νη επηζθεπέο 

θαη νη νπνηεζδήπνηε βειηηώζεηο, δηαξξπζκίζεηο θαη εγθεθξηκέλεο αλαθαηαζθεπέο, πξνζζήθεο 

θαη θάζε είδνπο θαηαζθεπάζκαηα ζα παξακείλνπλ κεηά ηελ ιήμε ή ηελ θαηά νπνηνλδήπνηε 

ηξόπν ιύζε ηεο κίζζσζεο αλαπνδεκίσηα πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ εθκηζζσηή, είηε 

εμππεξεηνύλ ην κίζζην, είηε πξνζσξηλώο ηηο αλάγθεο ηεο αζθνύκελεο ζην κίζζην 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ κηζζσηή, είηε έρνπλ κόληκν είηε πξνζσξηλό ραξαθηήξα.  

 



ΓΗΑΡΚΔΗΑ  

Ζ ζύκβαζε κίζζσζεο ηνπ ρώξνπ ζα έρεη έλαξμε ην αξγόηεξν ηελ  1/11/2019 θαη ιήμε κεηά 

ηελ πάξνδν ελόο έηνπο. 

 

Ζ κίζζσζε κπνξεί λα αλαλεώλεηαη κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξώλ ύζηεξα από εηδνπνίεζε 

θάπνηνπ εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πξνο ηνλ αληηζπκβαιιόκελό ηνπ ην αξγόηεξν 2 κήλεο πξηλ 

από ηελ ιήμε θάζε έηνπο δύν (2) θνξέο γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελόο (1) επηπιένλ έηνπο θάζε 

θνξά , δειαδή ε κίζζσζε δύλαηαη λα αλαλεσζεί δύν αθόκε θνξέο εηεζίσο κε κέγηζηε 

δπλαηή ζπλνιηθή δηάξθεηα από ηελ έλαξμή ηεο ηξηώλ (3) εηώλ.  

 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη : 

1. Ο κηζζσηήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ηελ ΓΔΖ . 

2. Ο κηζζσηήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα επηβαξπλζεί θαηά ηελ ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο κε 

εγγύεζε, ίζε κε ην δηπιάζην ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα πξνζθέξεη κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ. Ζ εγγύεζε ζα επηζηξαθεί κε ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη εθόζνλ δελ ζπληξέρνπλ 

ιόγνη παξαθξάηεζεο ηεο ιόγσ θαθήο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. 

3. Ο κηζζσηήο ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη, επί πνηλή έμσζεο, ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Δηδηθνύ θαλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο θαη Κξεαηαγνξάο, ηκήκα ηνπ 

νπνίνπ παξαηίζεηαη επηζπλαπηόκελν, ν νπνίνο απνηειεί εληαίν ζώκα κε ην παξόλ. 

4. ε πεξίπησζε θαηεδάθηζεο ηνπ κηζζίνπ, ιόγσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ 

αλάπιαζεο θαη αλνηθνδόκεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ., ε ηειεπηαία 

δηθαηνύηαη θαηά πάληα ρξόλν , λα θαηαγγείιεη κνλνκεξώο θαη αδεκίσο ηελ κηζζσηηθή 

ζύκβαζε , ε νπνία ζα ιύεηαη. 

Ζ θαηαγγειία γίλεηαη εγγξάθσο θαη επηθέξεη ηα απνηειέζκαηά ηεο 4 κήλεο κεηά ηελ 

λόκηκε θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο ππνρξενύηαη ακειιεηί λα απνδώζεη 

ζηελ ΚΑΘ ην κίζζην.   

5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό δύλαληαη λα δεηήζνπλ από ηελ επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζκνύ λα ιάβνπλ γλώζε όζσλ αλαθέξνληαη ζηνλ πξναλαθεξόκελν Δηδηθό 

Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

6. Γηα θάζε ελέξγεηα ε νπνία ζα είλαη αληίζεηε κε ηα πξναλαθεξόκελα θαη ηνλ 

Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. , ε ΚΑΘ Α.Δ. λνκηκνπνηείηαη λα πξνβεί ζε 

θάζε ελέξγεηα εμαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο.  

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο: Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, Σει: 2310-764023, Fax: 2310-760076, e-

mail: grammateia@kath.gr, kathgram@otenet.gr.  

mailto:grammateia@kath.gr
mailto:kathgram@otenet.gr


 

 

3. Ο Γηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ 05.09.2019 θαη ώξα 10:30. 

4. Σελ ζύζηαζε επηηξνπήο απνηεινύκελεο από ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.  

    Α) Κνπηζνπξίδε Νηθόιαν 

    Β) Μαξία Γηαλλνύιε 

    Γ) Καιέκν Αιέμαλδξν 

   Καη αλαπιεξσκαηηθά κέιε  

   Ηνξδάλνπ Ησάλλε, Καξάκπεια Παλαγηώηε θαη  Παζρνπ Θενδσξα 

κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα ηνπ Πξναλαθεξόκελνπ  πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

5. Σελ ζύζηαζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ απνηεινύκελε από ηνπο : 

    Α) Γθνύξηζα Υξήζην  

    Β) Ληάπε Γεκήηξην  

    Γ) Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε 

 Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: Καξαθαζίδνπ νθία, Πεηθίδνπ Μαξίλα , Πεηαλίδε Κσλζηαληίλν. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 : Λύζε ζύκβαζεο  γηα παξαρώξεζε αίζξηνπ ρώξνπ γηα ζπιινγή παιεηώλ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 600/5/30-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηε ιύζε 

ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ζπιινγή παιεηώλ κε ηνλ θ. Υξήζην 

Υίηδην ηελ 01.09.2019. 

 Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 1841/20-6-2019 Πξόζθιεζε  

                     Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Κ-8 θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 600/6/30-07-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο 



2. Να πεξάζεη ζην επόκελν ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ηνπ ππνθαθέινπ Α2 θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαζώο θαη ηεο κνξηνδόηεζεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θελνύ 

θαηαζηήκαηνο Κ-8 ηεο Κξεαηαγνξάο ε ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία «ΚΛΖΜΑΣΗΓΑ 

ΗΚΔ». 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΕΜΑ  7
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 1841/20-6-2019  

                     Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ Κ-8  

                     θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο, ζηάδην βαζκνιόγεζεο θαη νηθνλνκηθήο 

                     πξνζθνξάο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 600/7/30-07-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1.  Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο. 

2. Σελ έγθξηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο σο εμήο: 

Α.α Δπσλπκία Βαζκνινγία Πξνζθεξόκελν 

κίζζσκα 

1 ΚΛΖΜΑΣΕΗΓΑ 

ΗΚΔ 

726,7 1400 

3. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ ηνπ Κ-8 θαηαζηήκαηνο ζηελ εηαηξεία «ΚΛΖΜΑΣΕΗΓΑ ΗΚΔ» κε  

ζπλνιηθή βαζκνινγία 726,70 κόξηα, κε κεληαίν αξρηθό κίζζσκα 1.400,00€, πιένλ ηνπ 

αλαινγνύληνο ραξηνζήκνπ θαη ησλ κεληαίσλ ηειώλ ύδξεπζεο θαη ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο πνζνύ 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, ζύκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα ππεύζπλε 

δήισζε ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 1841/20-6-2019 

πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 



 

ΘΕΜΑ 8o : Αίηεκα ιύζεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 600/8/30-07-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα ην επόκελν Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                                                Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                

 

   ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ                                    ΓΔΜΔΡΣΕΖ  ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ 

Γ) ΜΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

Γ) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ 

Δ) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

η)  ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

Ε) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 

 


