ΠΡΑΚΣΙΚΟ 580
Με αξηζκό 580/05-11-2018
ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 5 ε
Ννεκβξίνπ 2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00, ην κεζεκέξη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 580ε ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 580/1-11-2018
πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ
3. Έθδνζε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. (Καλνληζκφο
Μηζζψζεσλ Κ.Α.Θ. Α.Δ.).
4. Έγθξηζε Γηαθήξπμεο :«ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – Α) ησλ WC (Λαραλαγνξάο –
Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.), Β)
Δζσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο, Γ) Γξαθείσλ θηηξίνπ
Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., Γ) Δθθιεζίαο, Δ) Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
5. Σνπνζέηεζε δηαζέζηκσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζε πξνζεζκηαθφ ινγαξηαζκφ
6. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ
7. Δμέηαζε πξαθηηθνχ γηα ηνλ Δπαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ: Παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ
ππεξεζηψλ απφ έλαλ (1) εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο
εηαηξείαο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN
COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» κε αθξσλχκην: SOCIAL
PLATE (ΓΡΑΖ 4.1.2.)
8. Γηάζεζε ρψξνπ πξνο δηαθήκηζε ζηνλ πξναχιην ρψξν ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θαζψο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο
9. Φνξηεγφ απηνθίλεην ΚΑΘ Α.Δ.
10. Σξνπνπνίεζε δηάηαμεο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Δξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ.
11. Δθκίζζσζε γξαθείνπ ζηνλ ρψξν ηεο Κξεαηαγνξάο.
Παξέζηεζαλ:
Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
Σα κέιε: α) Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο, Αληηπξφεδξνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
β) θνπιαξηψηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
γ) Κνγηάλλεο Θεφδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
ε) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ζη) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο

δ) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο
Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.., θα. Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή, ππάιιεινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Ο Γηεπζπληήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θ. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο
Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θ. Αλαζηάζηνο Δκκαλνπειίδεο
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ΘΔΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ

ΑΠΟΦΑΗ 580/2/05-11-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα, λα
γίλεη δεθηφ ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε κίζζσζε ηνπ Α-51 θαηαζηήκαηνο ε
Αηθαηεξίλε Ησαλλίδνπ ηνπ Αλαζηαζίνπ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο δηφηη δελ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. θαη εθφζνλ ζπκθσλνχλ ζηελ ππνθαηάζηαζε απηή
θαη νη ππφινηπνη πιεζηέζηεξνη ζπγγελείο - θιεξνλφκνη.
Ζ κίζζσζε ζα μεθηλήζεη κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 15-10-2018. Γηα ην ήδε θαηαβιεζέλ
κίζζσκα ηνπ Οθησβξίνπ, ην νπνίν εθδφζεθε ζηελ επσλπκία ηνπ ζαλφληνο, ζα γίλνπλ νη
απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ψζηε απφ 15-10-2018 λα θαηαινγηζηεί ζηε λέα κηζζψηξηα.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 3ν : Έθδνζε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.
(Καλνληζκφο Μηζζψζεσλ Κ.Α.Θ. Α.Δ.).

ΑΠΟΦΑΗ 580/3/05-11-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
Α) «Μηζζσηήο (αηνκηθή επηρείξεζε ή λνκηθφ πξφζσπν), ν νπνίνο κηζζψλεη πεξηζζφηεξα
θαηαζηήκαηα κπνξεί λα ζπζηήζεη εηαηξεία κε ηξίην πξφζσπν θαη’ άξζξ. 6§1 ηεο ππ’ αξηζ.
Α2-565/2012 ΚΤΑ ζε θάπνην εμ απηψλ, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε χπαξμεο
μερσξηζηψλ κηζζσηηθψλ ζπκβάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηξνπνπνηείηαη ην έγγξαθν

κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κηζζίνπ θαη ππνθαζίζηαηαη ζηελ κίζζσζε ε λέα
νληφηεηα, ρσξίο βεβαίσο λα ζίγνληαη, νχηε λα ηξνπνπνηνχληαη νη ππφινηπεο κηζζψζεηο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξναλαθεξφκελε ηξνπνπνίεζε είλαη ε ηήξεζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ

ησλ άξζξσλ 4 θαη 11 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012Κ.Τ.Α., ε κε χπαξμε

νθεηιψλ θαη ε θαηαβνιή ηνπ αλάινγνπ ηέινπο κεηαβνιήο, ην νπνίν νξίδεηαη κε ζρεηηθή
θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 § 4
ηεο αλσηέξσ Κ.Τ.Α.
Ζ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Καλνληζκνχ
Μηζζψζεσλ, εθαξκφδεηαη απζεκεξφλ θαη δηέπεη ζην ζχλνιφ ηεο ηηο κηζζψζεηο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.,
ε δε παξάβαζε ησλ φξσλ απηήο ζα επηθέξεη ιχζε ηεο κηζζσηήξηαο ζχκβαζεο».
Δπίζεο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά
πιεηνςεθία, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδεο, ν νπνίνο εκκέλεη ζηελ ηνπνζέηεζε
ηνπ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε:
Β) Σελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ κεηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 7§1 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2565/2017 Κ.Τ.Α. σο εμήο:
1) Γηα ηε ζχζηαζε εηαηξείαο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο είηε κεηαμχ ήδε κηζζσηψλ ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ. είηε κεηαμχ κηζζσηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ηξίησλ θαηαβάιιεηαη ηέινο κεηαβνιήο
πνζνχ 2.000 € αλά θαηάζηεκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζε δχν δφζεηο, σο εμήο:
Γφζε 1.000€ αλά θαηάζηεκα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Γφζε 1.000€ αλά θαηάζηεκα εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ
αλά θαηάζηεκα.
Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο κίζζσζεο.
2) ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζπζηαζείζαο εηαηξείαο, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ δηκήλνπ
θαηαβνιήο ηεο δεχηεξεο δφζεο ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο γηα ηε ζχζηαζή ηεο, ην ηέινο κεηαβνιήο
θαηαβάιιεηαη κφιηο ε ιχζε εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηεο Κ.ΑΘ. Α.Δ. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία
ιπζεί θαη ην θαηάζηεκα πεξηέιζεη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο κεηαβνιήο.
3) ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο (λέν)ζπζηαζείζαο εηαηξείαο κε απνρψξεζε απφ απηήλ ηνπ αξρηθνχ
κηζζσηή (λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ) θαη ππνθαηάζηαζε ζηε κίζζσζε ηνπ απνκέλνληα
(λενεηζειζφληα) εηαίξνπ (λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ) ,
α) εληόο ηνπ πξώηνπ έηνπο από ηελ ζύζηαζή ηεο, θαηαβάιιεηαη ηέινο κεηαβνιήο απφ ηνλ
κηζζσηή πνπ παξακέλεη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνζνχ 5.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. αλά
θαηάζηεκα ζε δχν δφζεηο, σο εμήο:
Γφζε 2.500€ αλά θαηάζηεκα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Γφζε 2.500€ αλά θαηάζηεκα εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο κίζζσζεο.

β) κεηά ηελ ζπκπιήξσζε 1 έηνπο από ηελ ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο
κεηαβνιήο ιχζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 421/3/29-05-2013 θαλνληζηηθή απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ήηνη 1.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ αλά θαηάζηεκα, ζε
δχν δφζεηο, σο εμήο:
Γφζε 500€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ αλά θαηάζηεκα.
Γφζε 500€ εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ αλά θαηάζηεκα
4) ε πεξίπησζε απνρώξεζεο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο εηαίξνπ θαη ιύζεο ηεο εηαηξείαο κε
ππνθαηάζηαζε ζηε κίζζσζε ηνπ απνκείλαληνο εηαίξνπ:
α.- Δθόζνλ ν απνκέλσλ εηαίξνο είλαη ζπγγελήο Α΄ βαζκνύ ή ζύδπγνο ηνπ απνρσξνύληνο
λα θαηαβάιιεηαη ηέινο κεηαβνιήο απφ ηνλ κηζζσηή πνπ παξακέλεη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνζνχ
500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. αλά θαηάζηεκα ζε δχν δφζεηο, σο εμήο:
Γφζε 250€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ αλά θαηάζηεκα.
Γφζε 250€ εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ αλά θαηάζηεκα
Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο κίζζσζεο.
β. ε θάζε άιιε πεξίπησζε :
i) θαηαβάιιεηαη ηέινο κεηαβνιήο απφ ηνλ κηζζσηή πνπ παξακέλεη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνζνχ
5.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. αλά θαηάζηεκα ζε δχν δφζεηο, σο εμήο:
Γφζε 2.500€ αλά θαηάζηεκα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Γφζε 2.500€ αλά θαηάζηεκα εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ.
ii) εάλ ε απνρψξεζε γίλεηαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 1νπ έηνπο από ηελ ζύζηαζε ηεο
εηαηξείαο, θαηαβάιιεηαη ηέινο κεηαβνιήο απφ ηνλ κηζζσηή πνπ παξακέλεη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
πνζνχ 1.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. αλά θαηάζηεκα ζε δχν δφζεηο, σο εμήο:
Γφζε 500€ αλά θαηάζηεκα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Γφζε 500€ αλά θαηάζηεκα εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ
ζπκθσλεηηθνχ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο κίζζσζεο.
5) ε πεξίπησζε ιχζεο εηαηξείαο ιφγσ ζαλάηνπ ελφο απφ ηνπο εηαίξνπο:
Α)ζε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ζηε κίζζσζε ηνπ απνκείλαληνο εηαίξνπ, ζα θαηαβάιιεηαη
ηέινο κεηαβνιήο 5.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, αλά θαηάζηεκα ζε δχν δφζεηο, σο
εμήο:
Γφζε 2.500€ αλά θαηάζηεκα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Γφζε 2.500€ αλά θαηάζηεκα εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ
Β) ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ζηε κίζζσζε απφ ηνπο θιεξνλφκνπο δελ θαηαβάιιεηαη
ηέινο κεηαβνιήο.

6) ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. έδξαο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο θαηαβνιή
ηέινπο κεηαβνιήο πνζνχ 5.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε ηελ ππνγξαθή ηνπ
ηξνπνηεηηθνχ κηζζσηεξίνπ.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2017 Κ.Τ.Α.
Ζ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Καλνληζκνχ
Μηζζψζεσλ, εθαξκφδεηαη απζεκεξφλ θαη δηέπεη ζην ζχλνιφ ηεο ηηο κηζζψζεηο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.,
ε δε παξάβαζε ησλ φξσλ απηήο ζα επηθέξεη ιχζε ηεο κηζζσηήξηαο ζχκβαζεο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 4ν: Έγθξηζε Γηαθήξπμεο :«ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – Α) ησλ WC (Λαραλαγνξάο –
Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.)
Β) Δζσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο
Γ) Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Γ) Δθθιεζίαο
Δ) Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 580/4/05-11-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα
ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 5ν : Σνπνζέηεζε δηαζέζηκσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζε πξνζεζκηαθφ ινγαξηαζκφ.

ΑΠΟΦΑΗ 580/5/05-11-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηε
κεηαθνξά ησλ δηαζέζηκσλ πνζνχ 1.000.000,00 ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 6ν : Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ

ΑΠΟΦΑΗ 580/6/05-11-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα
ηελ απνδνρή ηεο έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο « ΟΤΡΑΝΗΑ ΕΔΡΒΟΤ& ΗΑ Δ.Δ.» θαη ηε κε
θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 7o : Δμέηαζε πξαθηηθνχ γηα ηνλ Δπαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ: Παξνρή
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ έλαλ (1) εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ηεο αζηηθήο
κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «SUPPORTING
SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL
EXCLUSION» κε αθξσλχκην: SOCIAL PLATE ( ΓΡΑΗ 4.1.2.)

ΑΠΟΦΑΗ 580/7/05-11-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ( ν. θ.
Υαξαιακπίδεο απέρεη απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο) :
1. Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο .

2. ηελ έγθξηζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο θαο. Κπξηαθήο Γθηνιδέιε κε 100 βαζκνχο θαη ηελ
αλάδεημε ηεο σο πξνζσξηλή αλάδνρν γηα ηνλ δηαγσληζκφ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 8o: Γηάζεζε ρψξνπ πξνο δηαθήκηζε ζηνλ πξναχιην ρψξν ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο

ΑΠΟΦΑΗ 580/8/05-11-2018
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε):

1. λα γίλεη δεθηφ ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο AGRIS ADVANCING HORTICULTURE
γηα δηαθήκηζε ηφζν ζην site ηεο ΚΑΘ Α.Δ. φζν θαη ζην θπζηθφ ρψξν θαη
εμνπζηνδνηείηαη ν θ. Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο λα θαζνξίζεη ηνπο
νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.

2. α. Να απεπζπλζεί ε Κ.Α.Θ. ΑΔ, κε επηζηνιή ηεο, πξνο ηηο εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη

ζηελ

εκπνξία

επαγγεικαηηθψλ

νρεκάησλ,

γεσξγηθψλ

κεραλεκάησλ θαζψο θαη πάζεο θχζεσο εμνπιηζκνχ ή πιηθψλ πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε
ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Κ.Α.Θ. ΑΔ, κε ζθνπφ

κε ζθνπφ ηε

δηαθήκηζή ηνπο. Ζ δξάζε ζα αθνξά ηελ παξαρψξεζε αίζξησλ ρψξσλ ή θαη
δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζην site ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα
ζέηεη θαηά πεξίπησζε

ε ΚΑΘ Α.Δ.

Γηα ηηο αλσηέξσ δξάζεηο ζα ππάξρεη ε

απαηηνχκελε απφ ην λφκν δεκνζηνπνίεζε.
β.Nα εμνπζηνδνηεζεί ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο λα θαζνξίδεη, αλαιφγσο
εθάζηνπ αηηήζεσο, ην χςνο ηεο ακνηβήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., λα ππνγξάθεη θάζε έγγξαθν
πνπ ζα αθνξά ζηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο δξάζεο, Πξνζθιήζεηο Δλδηαθέξνληνο πνπ ζα
απαηηεζνχλ θαη αλαζέζεηο κέζσ ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ.
3. Ζ ελνηθίαζε ρψξνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζα έρεη δηάξθεηα απφ έλαλ (1)
έσο ηξεηο (3) κήλεο ην κέγηζην, ελψ ζην site ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ε δηάξθεηα ζα είλαη ην
κέγηζην γηα έλαλ (1) ρξφλν.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 9ν :Φνξηεγφ απηνθίλεην Κ.Α.Θ. Α.Δ

ΑΠΟΦΑΗ 580/9/05-11-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα
( ν. θ. Υαξαιακπίδεο απέρεη απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο) :
Α) Σελ έγθξηζε αγνξάο ελφο θιεηζηνχ θνξηεγνχ IVECO DAILY 34S14 VAN κε
αξηζκφ πιαηζίνπ ZCFCC35A705242545, θαη
Β) Να εμνπζηνδνηεζεί ν Μηιηηάδεο Κεραγηάο ηνπ Γεκεηξίνπ, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο
(Κνινθνηξψλε 23 – ηαπξνχπνιε), κε Α.Γ.Σ. ΑΔ 196331, φπσο ππνγξάςεη θάζε ζρεηηθφ
έγγξαθν ζηε Γηεχζπλζε πγθνηλσληψλ Ν. Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ θνξηεγνχ
IVECO DAILY 35S14 VAN, κε αξηζκφ πιαηζίνπ ZCFCC35A705242545, θαη ηχπν θηλεηήξα
F1AGL411J*C, πνπ πξνκεζεπηήθακε απφ ηελ εηαηξία Παχινο Η. Κνληέιιεο ΑΔΒΔ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 10ν: Σξνπνπνίεζε δηάηαμεο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Δξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 580/10/05-11-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 18.1 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Δξγαζίαο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 11ν : Δθκίζζσζε γξαθείνπ ζηνλ ρψξν ηεο Κξεαηαγνξάο

ΑΠΟΦΑΗ 580/11/05-11-2018

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα :
1. Σελ έγθξηζε ηεο Πξνθήξπμεο.
2. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 20/11/2018 θαη ψξα 10:30
3. Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Γθνχξηζαο Υξήζηνο , Κνπηζνπξίδεο Νηθφιανο , Καξάκπειαο Παλαγηψηεο
Καη αλαπιεξσκαηηθά κέιε
Ηνξδάλνπ Ησάλλεο, Καιέκνο Αιέμαλδξνο, Παζρνπ Θενδσξα
κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα ηνπ Πξναλαθεξφκελνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ.
4. Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο :
Παλαγηψηεο Παπαγηάλλεο, Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε,Μαξία Γηαλλνχιε
Αλαπιεξσκαηηθά

κέιε:

Καξαθαζίδνπ

νθία-

Πνιπμέλε

Καιατηδή

––

Πεηαλίδεο

Κσλζηαληίλνο
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

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

