ΠΡΑΚΣΙΚΟ 572
Με αριθμό 572/18-07-2018
ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 18ε Ινπιίνπ
2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη. ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ζπλήιζε ζηελ 572ε ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 572/16-07-2018 πξόζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.
3. Παξάηαζε πξνζθόκηζεο δηθαηνινγεηηθώλ κηζζσηώλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
4. Σνπνζέηεζε δηαζέζηκσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζε πξνζεζκηαθό ινγαξηαζκό
5. Δμέηαζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ Δπαλαιεπηηθό δηαγσληζκό: Παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ
ππεξεζηώλ από δπν (2) εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο
εηαηξείαο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN
COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION» κε αθξσλύκην: SOCIAL
PLATE ( ΓΡΑΗ 4.1.2.)
6.Μεηαθνξά πνζνύ από ην ινγαξηαζκό 6085-040030-660 ζην ινγαξηαζκό 6085126760-253»
7.

Δμέηαζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ δηαγσληζκό: «Αλάζεζε ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: “SUPPORTING SOCIAL
ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION” ΜΔ
ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ: “SOCIAL PLATE”», ζηάδην απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, νκάδα Α.

8. Ηκεξήζηεο απνδεκηώζεηο
Παρέζηηζαν:
Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
Σα κέιε: α) Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο, Αληηπξόεδξνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
β) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
γ) Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Υαξαιακπίδεο Ισάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ε) Σζέξλνο Ισάλλεο, εθπξ. εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο
ζη) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο
Ο

Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο &Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθόιανο

Κνπηζνπξίδεο.
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΘΔΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ
ΑΠΟΦΑΗ 572/2/18-07-2018
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα, λα γίλεη δεθηό
ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Β΄ Ππξήλα ηεο
Λαραλαγνξάο ε εηεξόξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ««TOSCA K. ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» κε
ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο, πνζνύ 1.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζε δύν δόζεηο
αλά θαηάζηεκα, σο εμήο:
Γόζε 500€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ αλά θαηάζηεκα.
Γόζε 500€ εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ αλά θαηάζηεκα.
Η κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο».
Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό κε ηελ ππνθαζηζηάκελε ζηελ κίζζσζε,
εηεξόξξπζκε εηαηξεία «TOSCA K. ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» θαη λα ζπκβιεζεί αηνκηθά σο εγγπεηήο
ησλ όξσλ ην εηεξόξξπζκν κέινο, θ. Αιέμαλδξνο Παπαδόπνπινο, ν νπνίνο πξέπεη λα
παξακείλεη σο εηαίξνο επί 1 ηνπιάρηζηνλ έηνο ζύκθσλα κε ην άξζξ. 6 §β 1 εδαθ. ηειεπη. ηεο
Α2-565/2012 ΚΤΑ θαη ζύκθσλα κε ηνλ ππ’ αξηζ. 1 όξν ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ .3 ο : Παξάηαζε πξνζθόκηζεο δηθαηνινγεηηθώλ κηζζσηώλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 572/3/18-07-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα δνζεί
παξάηαζε πξνο ηνπ κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ηνπο, έσο ηηο 31 Γεθ. 2018.
Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 4ο : Σνπνζέηεζε δηαζέζηκσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζε πξνζεζκηαθό ινγαξηαζκό

ΑΠΟΦΑΗ 572/4/18-07-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ
ζύλαςε πξνζεζκηαθήο ζύκβαζεο ύςνπο # 1.000.000,00 € # δηάξθεηαο (3) κελώλ κε επηηόθην
(1,37%) κεηθηό, ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ.
Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 5o : Δμέηαζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ Δπαλαιεπηηθό δηαγσληζκό: Παξνρή
ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ από δπν (2) εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ηεο αζηηθήο
κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «SUPPORTING
SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL
EXCLUSION» κε αθξσλύκην: SOCIAL PLATE ( ΓΡΑΗ 4.1.2.)

ΑΠΟΦΑΗ 572/5/18-07-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα (ν θ.
Υαξαιακπίδεο απέρεη από ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ ςεθνθνξία)

1. ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο
2. ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο ζπκκεηέρνπζαο θαο. Άλλαο Κνξάθε,
3. ηελ έγθξηζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο θαο. Βιργινίας Δσθσμιάδοσ κε 900 κόξηα θαη ηελ
αλάδεημε ηεο σο πξνζσξηλή αλάδνρν γηα ηελ κία εθ ησλ δύν ζέζεσλ γηα ηνλ
δηαγσληζκό.

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ. 6o : «Μεηαθνξά πνζνύ από ην ινγαξηαζκό 6085-040030-660 ζην ινγαξηαζκό
6085-126760-253»

ΑΠΟΦΑΗ 572/6/18-07-2018
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ
επηθαηξνπνίεζε ηεο απόθαζεο 488/5/10-8-2015 κε ηξνπνπνίεζε πνζνύ ην νπνίν νξίδεηαη
ζην πνζό ησλ : # 40.000,00 € #.
Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 7ο : Δμέηαζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ δηαγσληζκό: «Αλάζεζε ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: “SUPPORTING SOCIAL
ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL
EXCLUSION” κε αθξσλύκην: “SOCIAL PLATE”», ζηάδην απνζθξάγηζεο
δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, νκάδα Α.

ΑΠΟΦΑΗ 572/7/18-07-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα (ν θ.
Υαξαιακπίδεο απέρεη από ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ ςεθνθνξία)
1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ
2.

Σελ θήξπμε ηνπ ηεο εηαηξείαο EUROACTION A.E, σο αλαδόρνπ γηα

ηελ νκάδα Α΄ κε ζπλνιηθή ηηκή 45.000,00€, πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ ππεξεζία

«Αλάζεζε

ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
“SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL
EXCLUSION” ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ: “SOCIAL PLATE”», νκάδα Α.
Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 8

ν

: Ηκεξήζηεο απνδεκηώζεηο

ΑΠΟΦΑΗ 572/8/18-07-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Α. Από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο παξνύζεο απόθαζεο:
1. Γελ ζα θαηαβάιιεηαη πιένλ εκεξήζηα απνδεκίσζε ζε κεηαθηλνύκελα ζηειέρε ηεο ΚΑΘ
Α.Δ., αιιά ζα απνδίδεηαη ζε € ην θόζηνο ηεο πιήξνπο δηαηξνθήο πνπ ζα ηνπο παξέρεηαη θαη
δελ ζα μεπεξλάεη ηα νξηδόκελα από ηνλ λόκν πνζά, όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ.
2.Γηα κεηαθηλήζεηο εθηόο επηθξάηεηαο ζα απνδίδεηαη ην 25% ηεο αληίζηνηρεο εκεξήζηαο
απνδεκίσζεο θαη ην ππόινηπν βάζεη ηνπ θόζηνπο δηαηξνθήο . Η ζπλνιηθή δαπάλε ( δαπάλε
δηαηξνθήο + 25% ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ) δελ ζα μεπεξάζεη όζα νξίδεη ν ζρεηηθόο
λόκνο, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη ( ζήκεξα ηζρύεη ν θάησζη πίλαθαο , γηα θαηεγνξία ρώξαο θαη
βαζκίδαο ζηειέρνπο )
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΥΩΡΑ Α

Β

Γ

α. Καηεγνξία Ι :

100 € 80 € 60 €

β. Καηεγνξία ΙΙ :

80 € 60 € 50 €

Σα κεηαθηλνύκελα ζηειέρε δύλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ έλα ζπλνιηθό παξαζηαηηθό πιήξνπο
δηαηξνθήο γηα ην ζύλνιν ησλ εκεξώλ κεηαθίλεζεο , ρσξίο όκσο λα ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά
ηελ δαπάλε πνπ νξίδεη ν λόκνο, γηα ην ζύλνιν ησλ εκεξώλ απηώλ .
Δπηπξνζζέησο ζε πεξίπησζε πνπ ν κεηαθηλνύκελνο δελ ππνβάιιεη έμνδα ζίηηζεο, ηόηε ην
ηκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ζα θαηαβάιιεη ηελ αληίζηνηρε

εκεξήζηα απνδεκίσζε

ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ν ζρεηηθόο λόκνο, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη
Β. Σα ζηειέρε ηεο ΚΑΘ Α.Δ. δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο
επηβαηηθό απηνθίλεην δεκόζηαο ρξήζεο (ηαμί) ή λα κηζζώλνπλ επηβαηηθό απηνθίλεην ιόγσ
ειιηπνύο ή επείγνπζαο ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο, όηαλ ηνύην θξίλεηαη αλαγθαίν. Σα
πξναλαθεξόκελα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρύ

θαη γηα κηζζώζεηο απηνθηλήησλ δεκνζίαο ή

ηδησηηθήο ρξήζεο από ζηειέρε ηεο ΚΑΘ Α.Δ. από πξνεγνύκελεο κεηαθηλήζεηο ησλ.
Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΣΗ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΥΑΜΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΚΟΤΣΟΤΡΙΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
Α) ΚΟΤΛΑΡΙΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
Β) ΚΟΓΙΟΑΝΝΗ ΘΔΟΓΩΡΟ
Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΗ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ ΙΩΑΝΝΗ
Δ) ΣΔΡΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
Σ) ΠΔΣΚΙΓΟΤ ΜΑΡΙΝΑ

