ΠΡΑΚΣΙΚΟ 620
Με αριθμό 620/25-09-2020
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 25ε επηεκβξίνπ 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:30 ην
πξσί, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 620ε ζπλεδξίαζε απηνχ
θαηφπηλ ηνπ ππ’ αξηζκφλ 620/23-09-2020 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε
θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
1. Δλεκέξσζε
2. Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζψκα.
3. Δπηθχξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 617/13-08-2020 θαη 618/31-08-2020 Πξαθηηθψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Δμέηαζε αηηήκαηνο κηζζψηξηαο γηα ρνξήγεζε έθπησζεο κηζζψκαηνο ιφγσ
COVID-19.
5.

Αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηoλ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ., Σζηιηά Ησάλλε.

6. Αλαλέσζε

ζχκβαζεο

γηα

ηελ

ππεξεζία

«Καζαξηφηεηα: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 ΚΑΘ Α.Δ.»
7. Έγθξηζε Οδεγίαο Πξφιεςεο, Δληνπηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ
8. Eπηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Α εμακήλνπ 2020
9. Παξάηαζε ζχκβαζεο Δζσηεξηθνχ Διεγθηή ΚΑΘ Α.Δ
Παρέστησαν:
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 Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Κνπηζνπξίδεο Νηθφιανο
Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή

ΘΕΜΑ 2ο : Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζψκα.

ΑΠΟΦΑΗ 620/2/25-9-2020

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θάλεη νκφθσλα δεθηή ηελ
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη απνθαζίδεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηεο θαο. Μαξίλαο Πεηθίδνπ σο αθνινχζσο:
1.Πξφεδξνο, Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο
Μαξίαο,

γελλεζείο

ζηε Θεζζαινλίθε

Θεζζαινλίθεο,

ην

έηνο

ΥΥΥΥ,

θάηνηθνο

Θεζζαινλίθεο, νδφο ΥΥΥΥΥ, κε Αξ. Γειηίνπ ηαπη.: ΥΥ ΥΥΥ θαη κε Α.Φ.Μ. ΥΥΥΥΥ.
2. Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο, Μπνχξεο Αληψληνο ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο
Υξπζάλζεο γελλεζείο ζηε Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο, ην έηνο ΥΥΥ, θάηνηθνο
Θεζζαινλίθεο, νδφο ΥΥΥΥ, κε Αξ. Γειηίνπ ηαπη.: ΥΥΥΥΥ θαη κε Α.Φ.Μ. ΥΥΥΥΥΥ.
3. Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Μαηξψλα (Ρψλα) Μαξγηνιάθε ηνπ Κσλζηαληίλνπ
θαη ηεο Αλζνχιαο γελλεζείο ζηε Βέξνηα, ην έηνο ΥΥΥΥ, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, νδφο
ΥΥΥΥΥΥ, κε Αξ. Γειηίνπ ηαπη.: ΥΥΥΥΥ θαη κε Α.Φ.Μ. ΥΥΥΥΥΥΥ.
4. Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Μαγθάο Παλαγηψηεο

ηνπ Αζαλαζίνπ θαη ηεο

Αηθαηεξίλεο γελλεζείο ζηε Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο, ην έηνο ΥΥΥΥ, θάηνηθνο
Θεζζαινλίθεο, νδφο ΥΥΥΥΥ, κε Αξ. Γειηίνπ ηαπη.: ΥΥΥΥΥ θαη κε Α.Φ.Μ. ΥΥΥΥΥΥ.
5. Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Υάτηαο, Βαζίιεηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο
Δπθξνζχλεο γελλεζείο ζηε Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο, ην έηνο ΥΥΥΥ, θάηνηθνο
Καιακαξηάο Θεζζαινλίθεο, νδφο ΥΥΥΥ κε Αξ. Γειηίνπ ηαπη.: ΥΥΥΥΥ θαη κε Α.Φ.Μ.
ΥΥΥΥΥΥ.
6.Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Δθπξφζσπνο ΔΚΛΘ Υαξαιακπίδεο, Ησάλλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
θαη ηεο Υξπζάλζεο, γελλεζείο ζην Πεξηζψξη Γξάκαο ην έηνο ΥΥΥΥ, θάηνηθνο
Θεζζαινλίθεο, νδφο ΥΥΥΥΥ, κε Αξ. Γειηίνπ ηαπη.: ΥΥΥΥΥ θαη κε Α.Φ.Μ. ΥΥΥΥΥΥ.
7. Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Δθπξφζσπνο Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ
Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο,: Σζέξλνο Ησάλλεο ηνπ Κπξηάθνπ θαη ηεο Βαζηιηθήο,
γελλεζείο ζηε Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθεο ην έηνο ΥΥΥΥ θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο,, κε Αξ.
Γειηίνπ Σαπη: ΥΥΥΥΥΥ θαη κε Α.Φ.Μ. ΥΥΥΥΥΥΥ.
8. Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ Πεηθίδνπ Μαξίλα ηνπ Ησάλλε θαη ηεο
Αθξηβήο γελλεζείο ζηε Αιεμαλδξνχπνιε, ην έηνο ΥΥΥΥ, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, κε Αξ.
Γειηίνπ ηαπη.: ΥΥΥΥΥΥ θαη κε Α.Φ.Μ. ΥΥΥΥΥΥΥ.

9. Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Καδάλαο Αζαλάζηνο ηνπ Δπαγγέινπ θαη ηεο Αλδξηαλήο, γελλεζείο
ζηελ Αζήλα, ην έηνο ΥΥΥΥ, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο,κε Αξ. Γειηίνπ ηαπη.: ΥΥΥΥΥΥΥ θαη
κε Α.Φ.Μ. ΥΥΥΥΥΥΥ Πξνηαζείο απφ ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ.
Σελ εηαηξεία εθπξνζσπεί θαη δεζκεχεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, θ.
Αληψληνο Μπνχξεο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 3ο : Δπηθχξσζε ησλ ππ’ αξηζκ. 617/13-08-2020 θαη 618/31-08-2020 Πξαθηηθψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

ΑΠΟΦΑΗ 620/3/25-9-2020

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
επηθχξσζε ησλ ππ’ αξηζκ. 617/13-08-2020 θαη 618/31-08-2020 Πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 4ο : Δμέηαζε αηηήκαηνο κηζζψηξηαο γηα ρνξήγεζε έθπησζεο κηζζψκαηνο ιφγσ
COVID-19.

ΑΠΟΦΑΗ 620/4/25-9-2020

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
ρνξήγεζε έθπησζεο ιφγσ COVID-19, γηα ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχλην ζηελ κηζζψηξηα ηνπ
ρψξνπ εζηίαζεο Rafaela Kordhishta.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 5ο: Αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηoλ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ., Σζηιηά Ησάλλε.

ΑΠΟΦΑΗ 620/5/25-9-2020
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ θαη’
εμαίξεζε ρνξήγεζε δαλείνπ ζε ζρέζε κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε Β΄ ηεο 540/5/11/-42007 πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηνπ Γ.. ιφγσ ησλ ζνβαξψλ θαη έθηαθησλ νηθνγελεηαθψλ
αλαγθψλ, ζηνλ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ θ. Ησάλλε Σζηιηά ηνπ Αζαλάζηνπ χςνπο #
3.500,00 € #, κε ζηαζεξφ επηηφθην 4,2% θαη ηελ εμφθιεζή ηνπ ζε εβδνκήληα (72) ηζφπνζεο
κεληαίεο δφζεηο, 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.

ΘΕΜΑ 6 ο : Αλαλέσζε ζχκβαζεο γηα ηελ ππεξεζία «Καζαξηφηεηα: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 ΚΑΘ Α.Δ.»

ΑΠΟΦΑΗ 620/6/25-9-2020

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη
νκφθσλα ηελ αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ επηρείξεζε ηνπ θ. Υάιηζηνπ εξ. ΑπνζηφινπΤπεξεζίεο θαζαξηζκνχ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν Express Facility Management γηα ηελ ππεξεζία :
Καζαξηφηεηα
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 ΚΑΘ Α.Δ.,
γηα έλα αθφκε έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ήηνη κε κεληαία ακνηβή
4.940,83€.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 7o: Έγθξηζε Οδεγίαο Πξφιεςεο, Δληνπηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ

ΑΠΟΦΑΗ 620/7/25-9-2020
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
έγθξηζε ηεο επηζπλαπηφκελεο

Οδεγίαο Πξφιεςεο, Δληνπηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο

θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
εηζήγεζεο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 8ο: Eπηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Α εμακήλνπ 2020

ΑΠΟΦΑΗ 620/8/25-9-2020

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
έγθξηζε ησλ επηζπλαπηφκελσλ επηζθνπεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 1/1/202030/6/2020.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 9ο : Παξάηαζε ζχκβαζεο Δζσηεξηθνχ Διεγθηή ΚΑΘ Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 620/9/25-9-2020

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θ. Γεκήηξηνπ Παιηζίδε
γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, ήηνη απφ 01.10.2020 έσο 31.12.2020, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε ιήμεο 30/9/2020.
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

