ΠΡΑΚΣΙΚΟ 615
Με αριθμό 615/19-06-2020
ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 19ε Ηνπλίνπ 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12:30, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 615ε ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηνπ
ππ’ αξηζκφλ 615/12-06-2020 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε
απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
1. Δλεκέξσζε
2. Δπηθχξσζε ησλ ππ’ αξηζκ. 610/31-3-2020, 611/03-04-2020, 612/07-04-2020
θαη 613/12-5-2020 Πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Νέν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο νρεκάησλ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ
4. Γηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνλ κέηνρν ρξήζεο 2019.
5. Δμέηαζε αηηήκαηνο ακνηβαίαο αιιαγήο ησλ Κ-9 θαη Κ-23 θαηαζηεκάησλ ηεο
Κξεαηαγνξάο
6. Έγθξηζε πξαθηηθνχ επηηξνπήο γηα ηνλ δηαγσληζκφ «ΤΛΛΟΓΖ METAΦΟΡΑ & ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ
ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ (ΚΑΘ Α.Δ.)».
7. Αλαλέσζε κίζζσζεο κε ηνλ κηζζσηή θ. Γεψξγην Γάληζε
8. Καηαζηξνθή παγίνπ
Παρέζηηζαν:
Ο Πξφεδξνο Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αληψληνο Μπνχξεο
Σα κέιε: α Παλαγηψηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο απφ ηελ ΔΔΤΠ
β) Βαζίιεο Υάηηαο, κέινο νξηζκέλνο απφ ηελ ΔΔΤΠ
γ) Μαηξψλα Μαξγηνιάθε, κέινο νξηζκέλε απφ ηελ ΔΔΤΠ
δ) Αζαλάζηνο Καδάλαο, κέινο πξνηαζείο απφ ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ
ε) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ζη) Ησάλλεο Σζέξλνο, εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο
δ) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο
Ο Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο
Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θ. Αλαζηάζηνο Δκκαλνπειίδεο
Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή
ΘΕΜΑ 1ο : Δλεκέξσζε.
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ΘΕΜΑ 2ο : Δπηθχξσζε ησλ ππ’ αξηζκ. 610/31-3-2020, 611/03-04-2020, 612/07-042020 θαη 613/12-5-2020 Πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

ΑΠΟΦΑΗ 615/2/19-06-2020
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία,
κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ επηθχξσζε ησλ ππ’ αξηζκ. 610/31-3-2020, 611/0304-2020, 612/07-04-2020 θαη 613/12-05-2020 Πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ: 3ο : Νέν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο νρεκάησλ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ

ΑΠΟΦΑΗ 615/3/19-06-2020
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία,
κεηνςεθνχλησλ ησλ θ. Υαξαιακπίδε θαη θ. Σζέξλν, ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ ηηκνθαηαιφγνπ
ηειψλ εηζφδνπ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ ζηελ Κ.Α.Θ.A.E., σο εμήο:
Μικηό βάρος

Σέλος
ειζόδοσ (€)

Έκπνξνη Λατθψλ Αγνξψλ*

0,80

Μέρξη 5.500

2,00

5.501-10.000

5,00

10.001-20.000

10,00

20.001-25.999

16,00

Άλσ ησλ 26.000

25,00

Ακεηάβιεηα παξακέλνπλ ηα ηέιε δηαλπθηέξεπζεο.
* Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή κεησκέλνπ ηέινπο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο
άδεηαο ζε ηζρχ ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο ΚΑΘ θαη ε πεξηνδηθή επηθαηξνπνίεζή ηεο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

2

ΘΕΜΑ 4Ο : Γηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνλ κέηνρν ρξήζεο 2019
ΑΠΟΦΑΗ 615/4/19-06-2020
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία,
κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε ηε δηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ πξνο δηαλνκή ηεο
ρξήζεο 2019 πνζνχ € 943.203,97 θαη πνζφ € 56.796,03 απφ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε
ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ήηνη ζπλνιηθά πνζνχ € 1.000.000,00 ζηνλ κνλαδηθφ κέηνρν ηεο
Δηαηξείαο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 5ο : Δμέηαζε αηηήκαηνο ακνηβαίαο αιιαγήο ησλ Κ-9 θαη Κ-23
θαηαζηεκάησλ ηεο Κξεαηαγνξάο
ΑΠΟΦΑΗ 615/5/19-06-2020
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα, κεηά ηελ
απηνεμαίξεζε ηνπ θ. Σζέξλνπ:
Να γίλεη δεθηφ ην αηηήκαηα ηεο ακνηβαίαο αληαιιαγήο ησλ θαηαζηεκάησλ Κ-9 & Κ-23
απφ ηηο εηαηξείεο «Κπξ. Η. Σζέξλνο Μνλ/πε ΗΚΔ» & «Ησαλλ. Κπξ. Σζέξλνο ΔΠΔ» θαη λα
ηξνπνπνηεζνχλ ακνηβαίσο ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα ησλ κηζζίσλ θαηαζηεκάησλ κφλνλ σο
πξνο ηνπο λένπο κηζζσηέο θαη ζπγθεθξηκέλσο ε εηαηξεία «ΚΤΡΗΑΚΟ Η. ΣΔΡΝΟ Μ.
Η.Κ.Δ.» ζα είλαη κηζζψηξηα ηνπ Κ-23 θαηαζηήκαηνο θαη ε εηαηξεία «ΗΩΑΝΝΖ ΚΤΡ.
ΣΔΡΝΟ Δ.Π.Δ.» ζα είλαη κηζζψηξηα ηνπ Κ-9 θαηαζηήκαηνο κεηά ηελ παξνχζα αληαιιαγή,
ελψ ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηνη φινη νη ινηπνί φξνη εθάζηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ
θαζψο θαη ην θαηαβαιιφκελν κίζζσκα αληηζηνίρσο πξνο ην κίζζην, ην νπνίν αθνξά θαζέλα
απφ απηά.
Όζνλ αθνξά ηηο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί θαη επεηδή ππάξρεη δηαθνξά ησλ
κηζζσκάησλ κεηαμχ ησλ δχν θαηαζηεκάησλ, ζα πξέπεη:
α) λα επηζηξαθεί ζηελ κηζζψηξηα «Κπξ. Η. Σζέξλνο Μνλ/πε ΗΚΔ» σο δηαθνξά εγγχεζεο ην
πνζφ ησλ 846€.
β) λα θαηαβιεζεί απφ ηελ κηζζψηξηα Ησαλλ. Κπξ. Σζέξλνο ΔΠΔ ,ην πνζφ ησλ 846€ σο
δηαθνξά εγγχεζεο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.
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ΘΕΜΑ 6 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ επηηξνπήο γηα ηνλ δηαγσληζκφ «ΤΛΛΟΓΖ –
METAΦΟΡΑ & ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Α.Δ (Κ.Α.Θ. Α.Δ.)».

ΑΠΟΦΑΗ 615/6/19-06-2020

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
Α) Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο
Β) Σελ επηινγή ηεο εηαηξείαο «ΒΗΟΣΔΡΔΑ Α.Δ. ΔΓΑΦΟΒΔΛΣΗΩΣΗΚΑ» σο πξνζσξηλή
αλάδνρν γηα ηνλ δηαγσληζκφ: «ΤΛΛΟΓΖ - METAΦΟΡΑ & ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ
(ΚΑΘ Α.Δ.)» κε πξνζθεξζείζα ηηκή κνλάδνο 23,50€/ηφλν πιένλ Φ.Π.Α., ήηνη εηεζίσο #
58.750,00 €# , πιένλ Φ.Π.Α.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 7ο: Αλαλέσζε κίζζσζεο κε ηνλ κηζζσηή θ. Γεψξγην Γάληζε.

ΑΠΟΦΑΗ 615/7/19-06-2020
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηην ανανέωζη
ηων πποαναθεπομένων μιζθώζεων με ηον κ. Δάνηζη Γεώπγιο, για σπονικό διάζηημα έξι (6) μηνών, ήηοι
από 07.07.2020 έωρ 07.01.2021 με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ και πποϋποθέζειρ ηηρ απσικήρ μίζθωζηρ.

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.
ΘΕΜΑ 8ν : Καηαζηξνθή παγίνπ

ΑΠΟΦΑΗ 615/8/19-06-2020
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα :
1. Σελ απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ ηεο πχιεο 1
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2. Σελ έγθξηζε ηεο κε εκεξνκελία 16.06.2020 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή γηα
ηνλ νξηζκφ Δπηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο:
α) Νηθφιαν Κνπηζνπξίδε, Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Β) Υξήζην Γθνχξηζα, αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
γ) Ησάλλε Ηνξδάλνπ, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ., ε
νπνία ζα πηζηνπνηήζεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ νηθίζθνπ
3. Σν γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα δηαγξαθήο ηνπ
νηθίζθνπ απφ ηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο
4. Σν γξαθείν Πξνκεζεηψλ ζα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα θαηαζηξνθήο ηνπ Οηθίζθνπ ρσξίο
λέα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

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) ΜΑΣΡΩΝΑ ΜΑΡΓΗΟΛΑΚΖ
Δ) ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΕΑΝΑ
η) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Ε) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ
Ζ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ
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