
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 558 

Με αξηζκό 558/1-2-2018 

ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 1
ε 
 

Φεβξνπαξίνπ εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:30 π.κ. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 558
ε
 ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 558/30-1-2018 πξφζθιεζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Λήςε απφθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

3. Πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. γηα ηε 

πξνκήζεηα ελφο (1) θνξηεγνχ απηνθίλεηνπ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο :«INTERREG 

V-A Διιάδα – Βνπιγαξία 2014-2020». 

4. Αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηελ ππάιιειν ηεο  Κ.Α.Θ.Α.Δ.  

5. Έγθξηζε ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ 

Α.Δ.» ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ «Παξαρψξεζε ρψξνπ  

     20 η.κ. ζηελ Κξεαηαγνξά Θεζζαινλίθεο»   

7. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ «Δθκίζζσζε ςπγείνπ 

ζηνλ ρψξν ηεο Κξεαηαγνξάο (δίπια ζηνλ θιίβαλν ηεο  Κ.Α.Θ.  Α.Δ.). 

8. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ « γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ ζπληήξεζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηνλ ρψξν ηεο Κξεαηαγνξάο θιηβάλνπ 

απνηέθξσζεο θαηφπηλ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο θηεληαηξηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα 

ζπγθέληξσζε θαη κεηαθνξά πξνο αδξαλνπνίεζε φισλ ησλ νζηψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα 

ηεο Κξεαηαγνξάο κε παξαρψξεζε ρξήζεο γξαθείνπ 20m
2
» 

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)  Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

    δ) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο 

   ε)   Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο 

    ζη)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

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

Ο Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο. 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 



ΘΔΜΑ 2
ν
 : Λήςε απφθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 558/2/1-2-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα: 

 Α. Να δνζεί κηα αθφκε ηξίκελε παξάηαζε (απφ 1-1-2018 έσο 31-3-2018) ζηνπο 

κηζζσηέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη  ζηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο  θαη  δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη  

φια ηα  απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο κίζζσζήο ηνπο, θαη  

Β. Να επαλέιζεη γηα εμέηαζε απφ ην Γ.. ην ζέκα γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ θάζε 

κηζζσηή, κφιηο  ην αξκφδην  γξαθείν Ννκηθήο  Τπεξεζίαο ζπιιέμεη  ηα απαξαίηεηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ κηζζσηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  θαη θαηαγξάςεη ην κέζν φξν ηνπ ηδίξνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. έηζη φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηα 

ηξέρνληα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (ρξήζεηο 2016 &  2017).   

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 3
ν
 :Πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. γηα ηε                

πξνκήζεηα ελφο (1) θνξηεγνχ απηνθίλεηνπ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο :«INTERREG V-A 

Διιάδα – Βνπιγαξία 2014-2020». 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 558/3/1-2-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία, κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε: 

1.Σελ έγθξηζε ηεο πξναλαθεξφκελεο Γηαθήξπμεο. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 

22/02/2017 θαη ψξα 10:00 

2. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη ηελ Δπηηξνπή 

Δλζηάζεσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 554/8/4-12-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 



 

 

 

ΘΔΜΑ 4ν:  Αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηελ ππάιιειν ηεο  Κ.Α.Θ.Α.Δ.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 587/4/1-2-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηε 

θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζε δαλείνπ ζε ζρέζε κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπηωζε Β΄ ηεο 

540/5/11/-4-2007 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηνπ Γ.. ιόγω ηωλ ζνβαξώλ θαη έθηαθηωλ 

νηθνγελεηαθώλ αλαγθώλ, ζηνλ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ  θ. Ησάλλε Σζηιηά ηνπ Αζαλάζηνπ  

χςνπο # 4.000,00 € #, κε ζηαζεξφ επηηφθην 4,2% θαη ηελ εμφθιεζή ηνπ ζε εθαηφλ ηξεηο (103) 

ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, δειαδή κε εμφθιεζε θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ιήμεο ησλ 

ηξέρνλησλ  δαλείσλ,  νη νπνίεο ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηε κηζζνδνζία ηνπ, ππφ ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 

Α) ε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο ηνπ θ. Σζηιηά  θαη εθφζνλ απηφο δηθαηνχηαη 

απνδεκίσζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζα θαηαινγίδεηαη – ζπκςεθίδεηαη θαη ζα παξαθξαηείηαη 

απφ απηή (ηελ απνδεκίσζε) ην αληίζηνηρν πνζφ γηα ηελ εθ άπαμ απνπιεξσκή - εμφθιεζε 

ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν πξνεηζπξάρζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε ππάιιειν, γηα 

ηελ απνηξνπή ελδερφκελεο δεκίαο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. απφ ηελ κε επηζηξνθή ηνπ δαλείνπ πνπ 

απηή θαηέβαιε. Δάλ ην πνζφ δελ επαξθεί, ν απνρσξψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη 

άκεζα θαη εθάπαμ ηνηο κεηξεηνίο ην ππφινηπν πνζφ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ζα 

απνζηέιιεηαη πξνο βεβαίσζε θαη είζπξαμε ζηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία. 

Β) ε πεξίπησζε κεηάηαμεο ν δαλεηνιήπηεο – ππάιιεινο ζα εθρσξεί ζηελ ΚΑ.Θ. 

Α.Δ. άιισο ζα ζπλαηλεί ζηνλ θαηαινγηζκφ θαη ζπκςεθηζκφ κεληαίσο κέξνπο ηεο κεληαίαο 

κηζζνδνζίαο ηεο λέαο ππεξεζίαο ηνπ, ηζφπνζν κε ηηο νθεηιφκελεο κεληαίεο δφζεηο, γηα ηελ 

ζηαδηαθή απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ήδε εηζπξάρζεθε εθάπαμ ζην ζχλνιφ ηνπ απφ 

ηνλ δαλεηνιήπηε ππάιιειν γηα ηελ απνηξνπή ελδερφκελεο δεκίαο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. απφ ηελ κε 

επηζηξνθή ηνπ δαλείνπ πνπ απηή θαηέβαιε. Άιισο ζα θαζίζηαηαη άκεζα ιεμηπξφζεζκν θαη 

απαηηεηφ φιν ην απνκέλνλ ππφινηπν πνζφ ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ζα ν απνρσξψλ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη άκεζα θαη εθάπαμ ηνηο κεηξεηνίο, ελψ ζε πεξίπησζε κε 

θαηαβνιήο ζα απνζηέιιεηαη πξνο βεβαίσζε θαη είζπξαμε ζηελ αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή 

ππεξεζία. 



Γ) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δαλεηνιήπηε - ππαιιήινπ, ζα θαηαινγίδεηαη ζα ζπκςεθίδεηαη 

θαη ζα παξαθξαηείηαη ην αλάινγν πξνο εμφθιεζε πνζφ, απφ ην πνζφ ηεο ελδερφκελεο 

απνδεκίσζεο πνπ ζα ιάβεη ν νξηζκέλνο ζηε ζχκβαζε δαλείνπ δηθαηνχρνο ή νη λφκηκνη 

θιεξνλφκνη ηνπ απνβηψζαληνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο δελ επαξθεί ζα δηεθδηθείηαη απφ ηνπο 

θιεξνλφκνπο ηνπ απνβηψζαληνο.   

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 5ν:  Έγθξηζε ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ  

                     Α.Δ.» ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 558/5/1-2-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα :  

1  Σελ έγθξηζε ηνπ ζπλεκκέλνπ ζρεδίνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ  

«ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.» ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4412/2016, κε ακνηβή γηα ην αληηθείκελν κε 

ηίηιν: «ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΚΠΟΝΖΖ 

ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΣΟ ΔΣΟ 2018». 

Α. Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 45.000 Δπξψ γηα ην αληηθείκελν κε ηίηιν: 

«Δθπφλεζε αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ (master plan) ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο». Σν έξγν ζα 

εγγξαθεί ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ 2014-2020. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαθέινπ ηνπ Έξγνπ πξνο Γεκνπξάηεζε θαη ζην πιαίζην ηεο 

εγθεθξηκέλεο πίζησζεο, πξνγξακκαηίδνληαη νη θάησζη κειέηεο θαη ππεξεζίεο θαη ε σο 

θάησζη ακνηβή ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο: 

Δθπφλεζε ζρεδηαζκνχ 

1. Καηαζθεπή ςπγείσλ θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπο (επέθηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε 

πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο) 

2. Καηαζθεπή λένπ ππξήλα θαηαζηεκάησλ κεηαπνηεκέλσλ γηα ηελ εκπνξία 

αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ  



3. Καηαζθεπή θηηξίνπ/σλ πάξθηλγθ 

4. Βειηίσζε δηθηχνπ νκβξίσλ 

5. Καηαζθεπή αλεμάξηεηνπ Τδξνδνηηθνχ δηθηχνπ ππξνπξνζηαζίαο 

6. Γεκηνπξγία Δξγαζηεξίνπ Αλάιπζεο Τπνιεηκκάησλ Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Οπζηψλ 

7. Δθπφλεζε Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΚΑΘ ΑΔ γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία (αμηνπνίεζε φισλ ησλ ππιψλ) 

8. Αλαβάζκηζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

9. Καηαζθεπή ρψξνπ δηαινγήο νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ θαη ζπζθεπαζηψλ  (αλαθχθισζε) 

10.  Καηαζθεπή κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο 

11.  Καηαζθεπή Ξελνδνρείνπ 

12.  Καηαζθεπή ρψξνπ εθδειψζεσλ 

13.  Καηαζθεπή ρψξνπ εζηίαζεο 

 

 

Β. Γηα ην αληηθείκελν εθπφλεζεο κειεηψλ θαη έξγσλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία 

ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο, ε ακνηβή ζα ππνινγίδεηαη ζε 4% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο 

δηαζέζηκεο πίζησζεο γηα θάζε κειέηε θαη έξγν μερσξηζηά.  

Ζ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε ηελ 

παξαιαβή φισλ ησλ έξγσλ πνπ ζα έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο κέζα ζην έηνο 

2018, κε δηθαίσκα παξάηαζεο θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. 

 

 

2. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ζα ζπζηαζεί 

φξγαλν κε ηελ επσλπκία «Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο» απνηεινχκελε απφ ηνπο :  

-  Σνλ Πξφεδξν ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζ/λίθεο Α.Δ., θ. Γεκήηξην Υακπίδε,  

-   Σνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζ/λίθεο Α.Δ., θ. Θ. Παπαδφπνπιν 

-  θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ  Α.Δ. θ. Απφζηνιν Αλησλνχδε.  

 

 

Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζα ππνζηεξίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κειψλ πνπ έρνπλ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.  

 

 



3.πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηνηθεηηθνχ θαη Σερληθνχ πληνληζκνχ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη γηα ηηο άκεζεο δηνηθεηηθέο θαη  

δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο - ηνλ ηερληθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπληνληζκφ ηνπ Έξγνπ, ζα ζπγθξνηεζεί  

Δπηηξνπή Γηνηθεηηθνχ θαη Σερληθνχ πληνληζκνχ κε αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε θαη 

πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, απνηεινχκελε απφ ηνλ 

θ. Παπιίδε Σερληθφ χκβνπιν ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζ/λίθεο Α.Δ. θαη δχν κέιε πνπ ζα 

νξίζεη ε  ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

Ζ σο άλσ Δπηηξνπή έρεη ηελ  επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν θνξέσλ γηα ηελ επίιπζε 

δηαρεηξηζηηθψλ ζπκβαηηθψλ θαη άιισλ ζεκάησλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο πκθσλίαο   

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΘΔΜΑ 6
ν
 : Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ «Παξαρψξεζε 

                    ρψξνπ 20 η.κ. ζηελ Κξεαηαγνξά Θεζζαινλίθεο»   

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 558/6/1-2-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ αλάζεζε 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ - παξνρή ππεξεζίαο « παξαρψξεζε ρψξνπ 20 η.κ. ζηελ Κξεαηαγνξά 

Θεζζαινλίθεο έλαληη θαηαβνιήο αληίηηκνπ ζηελ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Α.Δ.», κέζσ ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ επηρείξεζε «Παξαζθεπάο αθθνχιεο» γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έληεθα κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο  (1/2/2018 έσο 31/12/2018), κε 

δηθαίσκα πξναίξεζεο εθ κέξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα παξάηαζε γηα έλα (1) αθφκε έηνο κε 

ηνπο ίδηνπο φξνπο & πξνυπνζέζεηο ( απφ 1/1/2019 έσο 31/12/2019). 

Σν θφζηνο ηεο παξαρψξεζεο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 50,00€  πιένλ ΦΠΑ. 

Ζ ΚΑΘ Α.Δ. ζα ηνπνζεηήζεη κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ κεηξεηή θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο  ην νπνίν ζα επηβαξχλεηαη  κεληαίσο  ν αλάδνρνο   

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 



ΘΔΜΑ 7
ν
 : Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ «Δθκίζζσζε ςπγείνπ  

                    ζηνλ ρψξν ηεο Κξεαηαγνξάο ( δίπια ζηνλ θιίβαλν ηεο  Κ.Α.Θ.  Α.Δ.) 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 558/7/1-2-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ αλάζεζε 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Δθκίζζσζε ςπγείνπ ζηνλ ρψξν ηεο Κξεαηαγνξάο (δίπια ζηνλ 

θιίβαλν ηεο  Κ.Α.Θ.  Α.Δ.), 15,16  η.κ., πνπ βξίζθεηαη  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο  

Κξεαηαγνξάο»  έλαληη θαηαβνιήο κηζζψκαηνο ζηελ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Α.Δ.», κέζσ ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ επηρείξεζε « ΚΟΤΣΛΖ ΔΛΛΖ- ΟΣΑ ΛΗΠΖ» κε 

κεληαίν κίζζσκα χςνπο # 105,00 € # κεληαίσο πιένλ ραξηφζεκν, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

έληεθα κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο  (1/2/2018 έσο 31/12/2018), κε δηθαίσκα 

πξναίξεζεο εθ κέξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα παξάηαζε γηα έλα (1) αθφκε έηνο κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο & πξνυπνζέζεηο  ( απφ 1/1/2019 έσο 31/12/2019). 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 8
ν
 : Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ « πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ  

                   εγθαηεζηεκέλνπ ζηνλ ρψξν ηεο Κξεαηαγνξάο θιηβάλνπ απνηέθξσζεο θαηφπηλ  

                   ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο θηεληαηξηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ζπγθέληξσζε θαη  

                   κεηαθνξά πξνο αδξαλνπνίεζε φισλ ησλ νζηψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο 

                 Κξεαηαγνξάο κε παξαρψξεζε ρξήζεο γξαθείνπ 20m
2
». 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 558/8/1-2-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ αλάζεζε 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: « πληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηνλ ρψξν ηεο 

Κξεαηαγνξάο θιηβάλνπ απνηέθξσζεο θαηφπηλ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο θηεληαηξηθήο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο γηα ζπγθέληξσζε θαη κεηαθνξά πξνο αδξαλνπνίεζε φισλ ησλ νζηψλ απφ ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Κξεαηαγνξάο κε παξαρψξεζε ρξήζεο γξαθείνπ 20m
2
» 



έλαληη θαηαβνιήο αληίηηκνπ ζηελ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.», κέζσ 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ επηρείξεζε « ΚΟΤΣΛΖ ΔΛΛΖ- ΟΣΑ ΛΗΠΖ» κε κεληαίν αληίηηκν 

γηα ηε παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ γξαθείνπ 20  m
2
  χςνπο  # 204,00 € κεληαίσο κε Φ.Π.Α. 

(164,51 € πιένλ Φ.Π.Α.) θαζψο θαη πάγην πνζφ # 50,00 € # πιένλ Φ.Π.Α.  γηα θαηαλάισζε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έληεθα κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο  

(1/2/2018 έσο 31/12/2018), κε δηθαίσκα πξναίξεζεο εθ κέξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα 

παξάηαζε γηα έλα (1) αθφκε έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο & πξνυπνζέζεηο ( απφ 1/1/2019 έσο 

31/12/2019). 

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) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                     Γ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ  

Δ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 


