ΠΡΑΚΣΙΚΟ 606
Με αξηζκό 606/18-12-2019
ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 18 ε
Γεθεκβξίνπ 2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:00κ.κ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 606ε ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 606/12-12-2019
πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ
ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Δπηθχξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ.

605/28-11-2019

Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ
3. Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο –δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ κίζζσζε . εθκίζζσζε
νηθήκαηνο 53 m2 θαη απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 50m2 - έλαληη εθθιεζίαο Αγ. Ραθαήι
ζηελ ππιε-3 ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ.
4. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ «Παξαρψξεζε ρψξνπ
20 η.κ. ζηελ Κξεαηαγνξά Θεζζαινλίθεο»
5. Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έλαληη
απνδεκίσζεο ρξήζεο γξαθείνπ 39 m2 θαη ρψξνπ - ςπγείνπ 15,16 η.κ. παξαθείκελα
ζηνλ θιίβαλν.
6. Δμέηαζε αηηήκαηνο ιχζεο κίζζσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ Κ-9 θαηαζηήκαηνο
7. Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε κίζζσζε ηνπ Κ-9 θελνχ
θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο.
8. Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ πληήξεζε ηνπ
Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
9. Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο γηα ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηεο ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ., κέζσ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
10. Καηάζεζε αίηεζεο απφζπξζεο Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία
Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ ΣΑ & ΔΚΣ.
11. « Έγθξηζε έηνπο 2020 σξψλ:
1)λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνχ
σξαξίνπ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ,
2)ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ,
3)ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο απνζπαζκέλεο ππαιιήινπ ζε βνπιεπηηθφ γξαθείν».
12. Καηάξγεζε εθπηψζεσλ εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο κηζζσκάησλ
13. Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ 2020 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
14. ΚPIS 2020 – Γείθηεο απφδνζεο ΚΑΘ Α.Δ

Παξέζηεζαλ:
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) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
δ) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο
ε) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο

ΘΔΜΑ 2ν : Δπηθχξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 605/28-11-2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
ΑΠΟΦΑΗ 606/2/18-12-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
επηθχξσζε ηνπ ππ’ αξ. 604/31-10-2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Γ..
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 3ν: Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο –δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ κίζζσζε
εθκίζζσζε νηθήκαηνο 53 m2 θαη απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 50m2 – έλαληη
εθθιεζίαο Αγ. Ραθαήι ζηελ ππιε-3 ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο
Θεζζαινλίθεο Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 606/3/18-12-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
εθκίζζσζε κίζζσζε ρψξνπ- νηθήκαηνο 53 m2 θαη απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 50m2 - έλαληη
εθθιεζίαο Αγ. Ραθαήι ζηελ ππιε-3 ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. ζηνλ θ.
Γεψξγην Γάληζε ηνπ Μηραήι κε θαηαβνιή κηζζψκαηνο πξνο ηελ ΚΑΘ Α.Δ., κε κεληαίν
κίζζσκα 250,00€, πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%, ήηνη ζπλνιηθά 259,00 € θαη γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο απηήο αλά εμάκελν.

Ζ ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο ηνπ ρψξνπ δελ ζα μεπεξάζεη ηνπο 36 κήλεο. ε
θάζε πεξίπησζε, ελαπφθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή θαη κφλν επρέξεηα ηεο ΚΑΘ Α.Δ., λα
παξαηαζεί ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ πάξνδν ησλ 36 κελψλ ρσξίο
δηαγσληζκφ, κφλν ζε έθηαθηε πεξίπησζε θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 3
κελψλ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 4ν : Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ «Παξαρψξεζε ρψξνπ
20 η.κ. ζηελ Κξεαηαγνξά Θεζζαινλίθεο»

ΑΠΟΦΑΗ 606/4/18-12-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «παξαρψξεζε ρψξνπ 20 η.κ. ζε επαγγεικαηία ζηελ Κξεαηαγνξά
Θεζζαινλίθεο έλαληη θαηαβνιήο αληίηηκνπ ζηελ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Α.Δ.», κέζσ ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ επηρείξεζε «Παξαζθεπάο αθθνχιεο» γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα δψδεθα κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο (1/1/2020), έσο ηελ 31/12/2020 θαη κε
δηθαίσκα πξναίξεζεο εθ κέξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
ππνγξαθεί γηα έλα (1) αθφκε έηνο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο & πξνυπνζέζεηο ( απφ 1/1/2021 έσο
31/12/2021).
Σν θφζηνο ηεο παξαρψξεζεο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 55,00€ πιένλ Φ.Π.Α..
ηελ ππνβαιιφκελε ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαη εθκεηαιιεχεηαη ν κηζζσηήο γηα ην αθίλεην, γηα ην νπνίν – ν
κηζζσηήο - ζα θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν αληίηηκν κε ηηκνιφγην παξνρήο ζχκθσλα κε ηελ
κέηξεζε πνπ ζα δηελεξγεί κεληαίσο ην ηκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 5ν : Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο παξαρψξεζεο
έλαληη απνδεκίσζεο ρξήζεο γξαθείνπ 39 m2 θαη ρψξνπ – ςπγείνπ 15,16 η.κ.
παξαθείκελα ζηνλ θιίβαλν.

ΑΠΟΦΑΗ 606/5/18-12-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα
1. Σελ έγθξηζε ηεο Πξνθήξπμεο γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο γξαθείνπ 39η.κ. θαη ηνπ
ρψξνπ – ςπγείνπ 15,16 η.κ. δίπια ζηνλ θιίβαλν έλαληη απνδεκίσζεο
2. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 30/12/2019 θαη ψξα 10:00 π.κ.
3. Σε ζχζηαζε επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο :
Α) Νηθφιαν Κνπηζνπξίδε, Γηεπζπληή ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Β) Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή, ππάιιειν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Γ) Παλαγηψηε Καξάκπεια, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
κε αληηθείκελν ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε:
Α) Θενδψξα Πάζρνπ, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Β) Ησάλλε Σζηιηά, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ) Ηνξδάλνπ Ησάλλε, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
4. Σε ζχζηαζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο:
Α) Υξήζην Γθνχξηζα, Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Β)Μαξία Γηαλλνχιε, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ) Αιέμαλδξν Καιέκν, Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Δπνπηείαο θαη Δκπνξίνπ
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε :
Α) Γεκήηξην Ληάπε, Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Β) νθία Καξαθαζίδνπ, Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ) σηήξην Αιεμίνπ, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 6ν : Δμέηαζε αηηήκαηνο ιχζεο κίζζσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ Κ-9 θαηαζηήκαηνο

ΑΠΟΦΑΗ 606/6/18-12-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
α) Να γίλεη εθθαζάξηζε θαη εμφθιεζε ελδερφκελσλ κηζζσηηθψλ νθεηιψλ. Να ζπληαρζεί
Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζρεηηθψο κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ
νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην. Να γίλεη δεθηή ε ιχζε ηεο κίζζσζεο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ
ζπκβαιινκέλσλ θαη ε απφδνζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Κ-9 απφ εηαηξεία «ΠΑΠΠΑ ΑΒΔΔ»
πξνο ηελ ΚΑΘ Α.Δ. απφ ηελ 04-12-2019.
β) Οη φπνηεο επηπιένλ νθεηιέο (εκπίπηνπζεο ζηνλ ρξφλν κίζζσζεο) πξνθχςνπλ κεηά ηελ
παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ απνρσξνχζα εηαηξεία, έπεηηα απφ
εηδνπνίεζε ηεο,
γ) λα θαηαβιεζνχλ ηα κηζζψκαηα έσο ηελ επαλακίζζσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο
δ) Ζ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο εμφθιεζεο φισλ ησλ εθθξεκψλ
κηζζσηηθψλ νθεηιψλ θαη ηεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ έσο ηελ εθ λένπ εθκίζζσζε ηνπ
θαηαζηήκαηνο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ΚΑΘ Α.Δ., επηθπιάζζεηαη παληφο λνκίκνπ
δηθαηψκαηνο ηεο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 7 ν : Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε κίζζσζε ηνπ Κ-9 θελνχ
θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο.

ΑΠΟΦΑΗ 606/7/18-12-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
Να γίλεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθκίζζσζή ηνπ Κ-9 θελνχ
θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.
θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 496/4/2015 θαλνληζηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., σο εμήο:
Οη ππνςήθηνη κηζζσηέο δχλαηαη λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο, πνπ εκπνξεχνληαη, παξάγνπλ ή κεηαπνηνχλ πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο.
1. Γηθαηνινγεηηθά

Οη ππνςήθηνη κηζζσηέο ππνβάιινπλ έγγξαθε αίηεζε ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., ζπλνδεπκέλε απφ
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
Α1) Γηθαηνινγεηηθά γηα ην παξαδεθηό ηεο αίηεζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ,
ζθξαγηζκέλα ζε θάθειν ζε εληαίν θάθειν:
(i) Γηα ηηο ΑΔ, ηηο ΔΠΔ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ή,
εθφζνλ δελ έρεη ζπληαρζεί θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ
αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ θαη ην ΦΔΚ ίδξπζεο, θαζψο θαη ηα ινηπά ΦΔΚ γηα ηηο ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, ή πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. Γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ζπζηάζεθαλ κεηά ηελ
04 Απξηιίνπ 2011, απαηηείηαη, αληί ησλ αλσηέξσ, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ.
(ii) Γηα ηηο Ο.Δ., ηηο Δ.Δ., θαη ηηο ΗΚΔ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ
θαηαζηαηηθνχ ή, εθφζνλ δελ έρεη ζπληαρζεί θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ αληίγξαθν ηνπ
αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ζπζηάζεθαλ κεηά ηελ
04 Απξηιίνπ 2011, απαηηείηαη, αληί ησλ αλσηέξσ, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ.
(iii) Γηα κηζζσηή πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα
Γ.O.Y. απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ μεθίλεζαλ ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο κεηά ηελ 04 Απξηιίνπ 2011, απαηηείηαη, αληί ησλ αλσηέξσ,
πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ε αληίζεηε πεξίπησζε λα πξνζθνκίδεηαη επί
πνηλή απαξαδέθηνπ ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ ζην ΓΔ.ΜΖ.
(iv) Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ, αλάινγα κε ην είδνο απηνχ, εθφζνλ δε πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία
(i), (ii) θαη (iii) .
(v) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πησρεχζεσο κηζζσηή-θπζηθνχ πξνζψπνπ, ν νπνίνο αζθεί
αηνκηθή επηρείξεζε ή αλ ε κηζζψηξηα είλαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξία, ηεο κηζζψηξηαο
εηαηξίαο θαη ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο, ή αλ πξφθεηηαη γηα θνηλνπξαμία γηα θάζε κέινο
ηεο - αλάινγα κε ηε λνκηθή θχζε ηνπ - ή αλ πξφθεηηαη γηα πλεηαηξηζκφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ
θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. Ζ έθδνζε ζα πξέπεη λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν ησλ ηξηψλ
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο ζηελ ΚΑΘ Α.Δ.
(vi) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ κηζζσηή πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε, ησλ
λφκηκσλ εθπξνζψπσλ εάλ ε κηζζψηξηα είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή ΗΚΔ, ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ εάλ είλαη Α.Δ., ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαη
δηαρεηξηζηή εάλ ε κηζζψηξηα είλαη ΔΠΔ, ή, αλ πξφθεηηαη γηα θνηλνπξαμία, γηα θάζε κέινο ηεο,
αλάινγα κε ηε λνκηθή θχζε ηνπ, ε έθδνζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν
ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο ζηελ ΚΑΘ Α.Δ.
(vii) Βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πεξί κε ππάξμεσο
νπνηαζδήπνηε νθεηιήο πξνο απηήλ απφ ηνλ ππνςήθην κηζζσηή, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
Γηα λνκηθά πξφζσπα, αληίζηνηρε βεβαίσζε απαηηείηαη θαη γηα ηνπο εηαίξνπο ή κεηφρνπο
απηνχ.

(viii) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα νθεηιέο πξνο ην Η.Κ.Α. ζε ηζρχ.
(ix) Πξνζθόκηζε ππεύζπλεο δήισζεο όηη νη ππνςήθηνη κηζζσηέο ζα θαηαβάινπλ ην
πνζό ησλ 5.000€, πιένλ ΦΠΑ (1.200€) σο δηθαίσκα ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ
ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηνπ ρώξνπ πνπ εμππεξεηεί ην θαηάζηεκα. H θαηαβνιή ζα γίλεη
σο εμήο : Θα εθδνζεί έλα ηηκνιόγην 5.000,00 πιένλ ΦΠΑ 24%. Ο λένο κηζζσηήο ζα
θαηαβάιιεη πνζό 1.200€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ην πνζό
ησλ 5.000€ ζε 23 κεληαίεο δόζεηο.
(x) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηξαπέδεο ή άιινπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο
χςνπο ηξηψλ (3) κηζζσκάησλ (1.397*3=4.191€)κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
1.- Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή παξέρεηαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο, δει., αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο – κηζζσηήο παξαηηείηαη απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο
δηδήζεσο, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ππέξ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ζα θαηαβάιιεηαη εληφο
ηξηψλ (3) εκεξψλ κφλνλ κε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ην πηζησηηθφ
ίδξπκα ρσξίο λα κπνξεί απηφ λα εξεπλά νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη, νχηε αλ είλαη λφκηκε ε
απαίηεζε (θχξηα νθεηιή).
2.- Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. άκεζα, ζε πεξίπησζε
πνπ ν αλαδεηρζείο κηζζσηήο δελ πξνζέιζεη ζην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα ησλ δέθα (10)
εκεξψλ είηε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ είηε λα δειψζεη ηελ
παξαίηεζή ηνπ απφ ηελ κίζζσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, κφλνλ κε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε
ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ηελ εθδφηξηα ηξάπεδα ρσξίο απηή λα κπνξεί λα εξεπλά νχηε αλ
πξάγκαηη ππάξρεη, νχηε αλ είλαη λφκηκε ε δέζκεπζε.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ
ηειηθή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ
κεηαμχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ηνπ αλαδεηρζέληνο κηζζσηή θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί
έλζηαζε ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο ή ν ππνςήθηνο κηζζσηήο έρεη
παξαηηεζεί απφ ην ζρεηηθφ δηθαίσκά ηνπ.
Α2) Γηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξνζκεηξώληαη ζηελ βαζκνινγία θαη ε κε πξνζθόκηζε
απηώλ δελ απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ, αιιά κε

βαζκνιόγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ

θξηηεξίνπ, ζθξαγηζκέλα ζε εληαίν θάθειν:
(i) α.- Αληίγξαθν ηνπ Δ3 ή ηνπ Ηζνινγηζκνχ ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ή ππεχζπλε
δήισζε πεξί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θαη
β.- Γειψζεηο Φ.Π.Α.,
απφ ηα νπνία (α θαη β) λα πξνθχπηεη ην χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απφ ηελ πψιεζε
πξντφλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, ηεο επηρείξεζεο θαηά ηηο δχν (2) ηειεπηαίεο πξηλ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο (έηνο ρξήζεο απφ 1-1-2017 έσο 31-12-2017 θαη
απφ 1-1-2018 έσο 31-12-2018).

Δάλ ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ
έθδνζε θαηά λφκν δχν ηζνινγηζκψλ ή Δ3, ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία, πνπ
ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
ε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, απαηηείηαη επηπξνζζέησο ε πξνζθφκηζε
αληηγξάθνπ ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Δθνξίαο θαη ηεο ππνβιεζείζαο Γήισζεο
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα ηα αληίζηνηρα έηε.
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο (αηνκηθέο ή εηαηξείεο) κε βηβιία Β’ θαηεγνξίαο, πξνζθφκηζε
ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ζα δειψλνληαη ηα δάλεηα ζε ζρέζε κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηα αληίζηνηρα
έηε.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ν ππνςήθηνο εθ ηνπ λφκνπ δελ είλαη ππφρξενο
ππνβνιήο θάπνησλ εθ ησλ αλσηέξσ, λα πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα
δειψλεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ πξνζθνκίδνληαη.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα επηρεηξήζεηο (αηνκηθέο ή εηαηξείεο) κε ιεηηνπξγία
κηθξφηεξε ηνπ έηνπο.
(ii) Αληίγξαθν βεβαίσζεο

απνδνρψλ απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο (απαζρνινχκελν

πξνζσπηθφ) θαη έληππν Δ4 (πξφζιεςεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ) ή θάζε άιιν λφκηκν δεκφζην
έγγξαθν απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχνληαη νη ψξεο θαη εκέξεο εξγαζίαο θάζε απαζρνινχκελνπ
ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, γηα ηηο δχν (2) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο (έηνο
ρξήζεο από 1-1-2017 έσο 31-12-2017 θαη από 1-1-2018 έσο 31-12-2018), φζνλ αθνξά ην
απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δελ απαζρφιεζε
πξνζσπηθφ, πξνζθφκηζε αληίζηνηρεο ππεχζπλεο δήισζεο.
(iii) Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (ζπζθεπαζηήξηα, κέζα
κεηαθνξάο, εμνπιηζκφο θ.ιπ.), ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά
έγγξαθα, άδεηεο απηνθηλήησλ, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο θ.ιπ.
Δπίζεο ππεχζπλε δήισζε φηη, ζα βξίζθνληαη ζηελ θπξηφηεηα ή θαηνρή ηνπ θαηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία.
(iv) Αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ – κεηξψνπ παγίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ είλαη
ππνρξεσκέλε ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ – κεηξψνπ παγίσλ, ζα πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε,
αλαθέξνληαο ην ιφγν κε πξνζθφκηζεο.
Γηα ππνςήθηνπο κηζζσηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιια Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο
θαη πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα. ε
πεξίπησζε πνπ απφ θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη φηη, δελ εθδίδεηαη θάπνην έγγξαθν ή
πηζηνπνηεηηθφ απφ ηα αλσηέξσ απαηηνχκελα ή απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή,

ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην
πεξηερφκελν ησλ αηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη φια ηα αληίγξαθα εγγξάθσλ αξθεί λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν. 4250/2014. Όπνπ δεηείηαη πηζηφ αληίγξαθν, ε πηζηφηεηα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη κε
ππεχζπλε δήισζε απηνχ, ν νπνίνο ην πξνζθνκίδεη.
B) Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο:
ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν:
(i) Οπνηνδήπνηε πξφζθνξν απνδεηθηφ έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη εθπαίδεπζε ηνπ
ππνςήθηνπ κηζζσηή πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε γεσπνληθή επηζηήκε ή ηα νηθνλνκηθά, ζε
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.
(ii) Οπνηνδήπνηε πξφζθνξν απνδεηθηφ έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη πξνεγνχκελε
ελαζρφιεζε ηνπ ππνςήθηνπ κηζζσηή πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε ή ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ εκπνξία, ρνλδξηθή ή ιηαληθή, πξντφλησλ δσηθήο ή
αιηεπηηθήο πξνέιεπζεο θαη ελδεηθηηθά σο απαζρνινχκελνο ππάιιεινο, δηεπζπληηθφ ζηέιερνο
ή κέινο Γ εηαηξίαο κε ζπλαθέο αληηθείκελν.
Γ) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά
ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν θαηαηίζεηαη ε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία κε ην
πξνζθεξφκελν αξρηθφ θαζαξφ κεληαίν κίζζσκα γηα ηνλ πξνθεξπρζέληα ρψξν κίζζσζεο, ην
νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ 1.397,00€/κελαίσο.
Πιένλ ηνπ κηζζψκαηνο ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή θαη ηνπ αλαινγνχληνο
ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη ησλ κελαίσλ δαπαλψλ ηειψλ χδξεπζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, φπσο
απνθαζίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 604/6/14-10-2019 απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΑΘ ΑΔ ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ήδε κηζζσηή ηεο
Κξεαηαγνξάο ζηελ δηαδηθαζία θαη εθόζνλ αλαθεξπρηεί πιεηνδόηεο, δελ ζα δηθαηνύληαη
έθπησζε 60% γηα ην 2ν θαηάζηεκα.
Όια ηα έγγξαθα, επί πνηλή απαξαδέθηνπ , ππνβάιινληαη ζε μερσξηζηνχο αλά θαηεγνξία
εγγξάθσλ ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο νπνίνπο ζα αλαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ. πγθεθξηκέλσο : (θάθεινο 1:
Γηθαηνινγεηηθά (Α1)γηα ην παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο, Φάθεινο 2: Γηθαηνινγεηηθά (Α2) ηα
νπνία πξνζκεηξψληαη ζηελ βαζκνινγία, Φάθεινο 3: δηθαηνινγεηηθψλ θαηεγνξίαο (Β),
θάθεινο 4: Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, νη νπνίνη πξέπεη λα πεξηθιείνληαη ζε έλαλ εληαίν επίζεο

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο θαη ν ρψξνο
κίζζσζεο γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξεηαη ν ππνςήθηνο.
2. Τπνβνιή αηηήζεσλ
Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 50 ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ
εμέηαζε ηνπ θαθέινπ. Σν αλσηέξσ πνζφ ζα θαηαηεζεί ζηνλ ππ’ αξηζκ. 6085-040030-660
ινγαξηαζκφ ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ. ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηεο Διιάδνο ή ζηνλ ινγαξηαζκφ
0026.0297.18.0200198569 ηεο Eurobank ή ζην Σακείν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη δε ζα
επηζηξέθεηαη αλεμαξηήησο ηεο κίζζσζεο ή φρη ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηνλ αηηνχληα. Tν
παξαζηαηηθφ θαηαβνιήο ησλ 50€ ζα ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ
ππνςεθίνπ.
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν αηηψλ ππνγξάθεη δήισζε ζπλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία
φισλ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ απφ ηελ ΚΑΘ Α.Δ., ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαζ’
νηνδήπνηε ηξφπν ζηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο ηνπ. Ζ δήισζε ππνγξάθεηαη επί πνηλή
απαξαδέθηνπ ηεο αηηήζεψο ηνπ θαη επηζπλάπηεηαη ζηνλ θάθειν ζπκκεηνρήο ηνπ, ηνλ νπνίν
ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη παξακέλεη ζε απηφλ κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηεο.

3. Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ θαη επηινγή Μηζζσηή
1. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο, κε ηελ αίηεζε, ηνπ παξαζηαηηθνχ ηεο ηξαπέδεο γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ 50 Δπξψ, ή κε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ζηελ ΚΑΘ ε αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη.
2. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Σξεηο
εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ θαθέινπ
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο αλαξηψληαη ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο κε
ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο, ηνλ ηφπν θαη ηελ ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε ηηο νπνίεο θαινχληαη λα
παξαζηνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ νη ππνςήθηνη κηζζσηέο.
3. Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά (Α1) ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
παξνχζεο, γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ησλ ππνςήθησλ, βεβαηψλεηαη ε
αιήζεηα θαη αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ ειέγρεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ θαη θαηαξηίδεηαη πίλαθαο κε φζνπο ππνςεθίνπο έρνπλ πιήξεηο θαθέινπο θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπο είλαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.
Λφγνπο απνθιεηζκνχ ζπληζηνχλ:

(i) Ζ έιιεηςε θάπνηνπ απφ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ή ειιηπέο πεξηερφκελν
θάπνηνπ δηθαηνινγεηηθνχ.
(ii) Ζ θήξπμε ζε πηψρεπζε ηνπ κηζζσηή πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε ή ηεο κηζζψηξηαο
εηαηξίαο ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ απηήο, ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ.
(iii) Ζ ακεηάθιεηε θαηαδίθε ηνπ ππνςήθηνπ κηζζσηή πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε ή ηνπ
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία γηα θαθνχξγεκα,
πιαζηνγξαθία, απάηε, ππεμαίξεζε, θινπή, ηνθνγιπθία, έθδνζε ςεπδψλ εθθαζαξίζεσλ ή
ππνηξνπή θαζπζηέξεζεο απνζηνιήο ησλ νξηζηηθψλ εθθαζαξίζεσλ ζε παξαγσγνχο θαη
ρξεζηκνπνίεζε ςεπδψλ ηηκνινγίσλ ή δειηίσλ απνζηνιήο, θαη παξάβαζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 3424/1955 « Πεξί επζχλεο αγνξαζηψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ», φπσο
ηζρχεη, θαη γηα πιεκκέιεκα.
πληάζζεηαη πξαθηηθφ θαη πίλαθαο κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη έρνπλ πιήξε ηα
δηθαηνινγεηηθά θαη πξνρσξνχλ ζην επφκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη
απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη νη απνξξηπηένη, ηα νπνία δηαβηβάδνληαη πξνο
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ιήςε απφθαζεο.
(Β) Αμηνιόγεζε
(α) Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ γηα ηε κίζζσζε ρψξσλ γίλεηαη κε ηα εμήο
θξηηήξηα:
(β) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ (Α1), νη ππνςήθηνη
κνξηνδνηνχληαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ (Α2) θαη
ην ζχλνιν ηεο κνξηνδφηεζεο βαζκνινγείηαη κε ζπλνιηθφ ζπληειεζηή 30%:
Παξαγσγηθέο πσιήζεηο εκπνξίαο δσηθψλ πξντφλησλ:
Σδίξνο ζε € θαηά κ.ν.
0-650.000
εηεζίσο
650.001- 1.500.000
1.500.001 - 3.000.000
3.000.001 θαη πάλσ
Κεξδνθνξία:
Πνζνζηφ

επί

ηνπ

Μφξηα
6
7
9
13

θχθινπ Μφξηα

εξγαζηψλ θαηά κ.ν. εηεζίσο
0-5%
6
5,1-10%
9
10,1% θαη πάλσ
13
ρέζε θχθινπ εξγαζηψλ κε δαλεηζκφ:
Πνζνζηφ θαηά κ.ν εηεζίσο
0-30%
31-50%
51-80%
81-100 %
101% θαη πάλσ
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ:

Μφξηα
13
7
3
2
0

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
0-1
2-5
6-10
11 θαη πάλσ
Ο ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ

Μφξηα
6
8
10
13
εξγαδνκέλσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ

δηαγσληζκνχ , κε βάζε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαη ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο
πνπ απαζρνιήζεθαλ αλά έηνο.
Σν ζχλνιν ησλ σξψλ εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη, δηαηξνχκελν κε ην 2.400 (ψξεο εηεζίσο)
ζα δψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ.
ζχλνιν

σξψλ

πνπ εξγάζζεθαλ
ππάιιεινη

ψξεο

εηεζίσο

1

10

10

1

50

50

1

2

2

1

14

14

2

150

300

5

1200

6000

11

6373

αθνχ εξγάζζεθαλ 6373 ψξεο, ε αληηζηνηρία
είλαη 6373/2400( φζεο νη ψξεο ελφο έηνπο =2,66
άξα ζα βαζκνινγεζεί γηα 2,66 ππαιιήινπο βάζεη ηεο θιίκαθαο
Μέζα κεηαθνξάο:
Αξηζκφο
1
2-3
4 θαη πάλσ

Μφξηα
7
10
13

Φπγεία :
Σεηξαγσληθά κέηξα
Έσο 20 η.κ.
21-50 η.κ.
51 θαη πάλσ

Μφξηα
7
9
13

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ( ζπζθεπαζηήξηα - απνζήθεο):

Σεηξαγσληθά κέηξα
0-1.000
1.001-5.000
5.001 θαη πάλσ

Μφξηα
7
10
13

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: Τπνςήθηνο κηζζσηήο ειηθίαο
κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ ηξηάληα (30) εηψλ, ελλέα (9) κφξηα.
Ζ κε χπαξμε κέζσλ κεηαθνξάο παίξλεη κεδέλ (0) κφξηα.
ε πεξίπησζε δεκηψλ ιακβάλεη ηα έμη (6) κφξηα, δηφηη ζηνλ φξν κεδέλ (0) εληάζζνληαη θαη
νη αξλεηηθέο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο.
(γ) Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ απνδεηθλχνληαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο
θαηεγνξίαο Β) ηνπ άξζξνπ 1, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο βαζκνινγείηαη κε ζπληειεζηή 10%.
(δ) Σέινο, απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Οη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη κε ζπλνιηθφ ζπληειεζηή 50%.
Ζ βαζκνιφγεζε ζα γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηχπν :
πλνιηθή Βαζκνινγία = (Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Υ 50% + θξηηήξηα Υ 30% + εθπαίδεπζε
κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε γεσπνληθή επηζηήκε ή νηθνλνκηθά Υ 10% + πξνεγνχκελε ζρεηηθή
άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο Υ 10 %) / 100.
(ε) Μεηά ηελ βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηίδεηαη ζπλνιηθφο
πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ βαζκνινγία θαη θαηάηαμε θάζε ππνςεθίνπ.. ε πεξίπησζε
ίζεο βαζκνινγίαο, ε αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζε θιήξσζε, ελψπηνλ ησλ ελ ιφγσ
ππνςεθίσλ, ψζηε λα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο. Σν πξαθηηθφ ην νπνίν ζπληάζζεηαη
ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ιήςε απφθαζεο.
4. Με ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ, θαιείηαη ν πξνο νλ ε
θαηαθχξσζε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθεμήο «ν πξνο νλ ε θαηαθχξσζε») λα
ζπλππνγξάςεη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ην ζρέδην
ζχκβαζεο κίζζσζεο πνπ έρεη ήδε θαηαξηηζηεί απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη έρεη αλαξηεζεί ζηελ
αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηνπο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπκπιεξσκέλν σο πξνο ηα
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ κηζζσηή θαη ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο. ε πεξίπησζε
πνπ ν πξνο νλ ε θαηαθχξσζε δελ πξνβεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εληφο ηεο παξαπάλσ
πξνζεζκίαο, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δχλαληαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ
ακέζσο επφκελν ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ππνςήθην. Αλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ακέζσο
επφκελνπ ππνςεθίνπ είλαη κηθξφηεξε απηήο ηνπ πξψηνπ πξνο νλ ε θαηαθχξσζε, θαη ζε θάζε
άιιε πεξίπησζε ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. επηθπιάζζεη ξεηψο ην δηθαίσκά ηεο έλαληη ηνπ
ππαλαρσξήζαληα πξνο νλ ε θαηαθχξσζε λα απαηηήζεη ηελ αλφξζσζε θάζε ζεηηθήο θαη
απνζεηηθήο ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε απφ ηελ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ.
5. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο, αλαβνιήο ή θήξπμεο άγνλνπ ηνπ

δηαγσληζκνχ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή/θαη απνζεηηθή δεκία ηνπο απφ
νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία ηδίσο δε θαη ελδεηθηηθψο γηα δαπάλεο, ζηηο νπνίεο ππεβιήζεζαλ
απφ ηελ πξνεηνηκαζία ή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία εθκίζζσζεο ή ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή γηα απνζεηηθή δεκία ηνπο ή δηαθπγφληα θέξδε απφ ηελ
πξνζδνθία κίζζσζεο ρψξνπ.
6. Σν Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. έρεη δηθαίσκα λα απνξξίπηεη πξνζθνξέο πνπ δελ ζεσξνχληαη
αμηφπηζηεο, βάζεη ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, θαη ηδίσο βάζεη ησλ
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θεξεγγπφηεηαο ηεο ππνςήθηαο κηζζψηξηαο επηρείξεζεο θαη ησλ
θνξέσλ απηήο, εθφζνλ απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη επαξθψο ηέηνηα έλδεημε.
4. Γηάξθεηα κίζζσζεο
Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη δσδεθαεηήο θαη ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ Μηζζψζεσλ (Α2-565/2012Κ.Τ.Α.), ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο
Λαραλαγνξάο – Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη θάζε άιιεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. Σν κεληαίν κίζζσκα δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο κε απφθαζε ηνπ
Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
5. Δλζηάζεηο
Δλζηάζεηο θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ή θαηά ηεο απφθαζεο απνθιεηζκνχ
ππνςεθίνπ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ
(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ιήςε γλψζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ απφ ηνλ έρνληα έλλνκν ζπκθέξνλ.
Δάλ ε έλζηαζε ζηξέθεηαη θαηά ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ, ηφηε θνηλνπνηείηαη επί
πνηλή απαξαδέθηνπ ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη έσο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο
ακέζσο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο (ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο) απφ ηνλ έρνληα
έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ε επίδνζε ηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη κε πξνζθφκηζε ηνπ
επηδνηεξίνπ εγγξάθνπ ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαηά ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. Παξάιεηςε ηνπ
εληζηάκελνπ λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ επηηξνπή ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο έλζηαζεο ζηνλ θαζ’ νπ,
επηθέξεη ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο σο απαξάδεθηεο.
Σν αξκφδην φξγαλν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη θαηά ηελ απνιχησο ειεχζεξε θξίζε
ηνπ λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ θαζ’ νπ θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ επηδνηεξίνπ
ηεο έλζηαζεο έσο ηελ εκέξα εθδίθαζήο ηεο, εάλ απηή δελ εθδηθάδεηαη απζεκεξφλ θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο.
Δλζηάζεηο γηα ιφγνπο πέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ή εθπξφζεζκεο ή ρσξίο
έλλνκν ζπκθέξνλ ή γηα άιινπο ιφγνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο ή αβάζηκεο.
Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ εηζεγείηαη ζρεηηθά θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη
επί ησλ ελζηάζεσλ ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.

Ο θαζ’ νπ ε έλζηαζε, εθφζνλ ην επηζπκεί, κπνξεί λα ππνβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ έσο ηελ εκέξα ζπδήηεζεο ηεο έλζηαζεο.
6. Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα
1. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ζε απηφλ ηνπ κηζζίνπ, λα
ζπλάςεη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε εγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξία γηα ηελ θάιπςε:
α) θάζε δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά ησλ πειαηψλ, ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ησλ άιισλ κηζζσηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ
απηψλ),
β) θάζε δεκίαο ζην κίζζην πνπ πξνθαιείηαη απφ ππξθαγηά, πιεκκχξα θαη νπνηαδήπνηε
θπζηθή θαηαζηξνθή, ακέιεηα, θαη εκπξεζκφ,
γ) θάζε δεκίαο πνπ πθίζηαληαη νη θχξηνη ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ εμνπιηζκψλ ζηα κίζζηα
απφ θάζε αηηία,
δ) φισλ ησλ δεκηψλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ κηζζίνπ, είηε είλαη ηδηνθηεζίαο ηεο ΚΑΘ είηε
νηνπδήπνηε ηξίηνπ.
Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νθείινπλ λα

2.

δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Αληίγξαθν απηψλ θαη
ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο θνηλνπνηείηαη κε θξνληίδα ηνπ κηζζσηή ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζήο απηήο ζα θαηαγγέιιεηαη ε κίζζσζε ,
ε νπνία ζα ιχεηαη ακέζσο.
7.

Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε κίζζσζε ησλ

θαηαζηεκάησλ λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ε θάζε πεξίπησζε αζάθεηαο ή αζπκθσλίαο ή/θαη ελδερόκελεο πξόθιεζεο
απαξαδέθησλ ή αθπξνηήησλ πνπ νθείινληαη ζε εζθαικέλε θαηάξηηζε ησλ θαθέισλ
ζύκθσλα κε ηα ηεύρε ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηνλ
ηζηνρώξν, ππεξηζρύνπλ ηα ηεύρε ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ παξαιακβάλνληαη
από ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη όρη ηα αλαξηεκέλα ζηνλ ηζηνρώξν, νη δε ππνςήθηνη
αλαγλσξίδνπλ ην παξαπάλσ θαζώο θαη όηη, ππνρξενύληαη λα παξαιάβνπλ ηα ηεύρε ηεο
Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο, ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο –
Κξεαηαγνξάο, ππόδεηγκα Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο θαη ππόδεηγκα ηεο
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο από ηα γξαθεία ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θαη λα θαηαξηίζνπλ
ηνπο θαθέινπο ηεο ππνςεθηόηεηάο ηνπο ζύκθσλα κε απηά, ζε αληίζεηε πεξίπησζε (εάλ
δειαδή δελ παξαιάβνπλ ηα αλσηέξσ έγγξαθα από ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.) ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ
έρεη θακία επζύλε.
Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθκίζζσζεο απνηειεί ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή
ησλ φξσλ ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ κίζζσζε ησλ θαηαζηεκάησλ, ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο εθδνζεί ζηε ζέζε απηήο, ηεο ππ’ αξηζκ. 496/2015 θαλνληζηηθήο
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΚΑΘ Α.Δ., ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο

Λαραλαγνξάο – Κξεαηαγνξάο θαη ησλ φξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ
Μίζζσζεο εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ, θαη πιήξε απφδεημε φηη ν ππνςήθηνο έιαβε γλψζε
απηψλ.
Χο ηειηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, λα
νξηζηεί ε 17ε Ηαλνπαξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14:00 κ.κ.
Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ (Α1,
Γηθαηνινγεηηθά γηα ην παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο) θαη (Γ, Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά), επί πνηλή
απαξαδέθηνπ.
ε πεξίπησζε ειιείςεσο θάπνηνπ εθ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ (Α2) θαη (Β), ε
πξνζθνξά δελ απνξξίπηεηαη αιιά δελ ζα αμηνινγείηαη ην αληίζηνηρν θξηηήξην.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 8ν : Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ πληήξεζεο ηνπ
Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 606/8/18-12-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
1. Tελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο.
2. Σε θήξπμε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο εηαηξείαο Μνπζηαθέξεο Αλψλπκε
Δκπνξηθή Δηαηξεία πζηεκάησλ Διέγρνπ γηα ηελ ππεξεζία «ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.», κε ζπλνιηθή πξνζθεξζείζα ηηκή 21.350,00 €, πιένλ
Φ.Π.Α. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ γηα ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο
ππεξεζίεο.
Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξναίξεζεο αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
ππνγξαθεί γηα δψδεθα (12) αθφκε κήλεο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

.

ΘΔΜΑ 9ν : Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο γηα ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηεο ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ., κέζσ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

ΑΠΟΦΑΗ 606/9/18-12-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:

1. Tελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
2.

Σε θήξπμε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο εηαηξείαο Αέξην Θεζζαινλίθεο –

Θεζζαιίαο Α.Δ., ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο γηα ηηο
εηήζηεο αλάγθεο ηεο Κεληξηθήο αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ.» , κε πνζφ ηηκή 173.558,40 €,

πιένλ ΦΠΑ 6% (ήηνη ζπλνιηθά 183.971,50 € γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 10ν : Καηάζεζε αίηεζεο απφζπξζεο Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο ζηελ Δηδηθή
Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ ΣΑ & ΔΚΣ

ΑΠΟΦΑΗ 606/10/18-12-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
α) Να θαηαηεζεί αίηεκα απφζπξζεο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. κε
ID 71718-28/06/2019 – ΧΡΑ 02:16 θαη ηίηιν «Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ΚΑΘ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» (θσδ. ΟΠ 5046092), ην νπνίν
ππνβιήζεθε γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» θαη ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Αλάπηπμε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε Σνκεαθέο πξνηεξαηφηεηεο», ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο κε θσδηθφ:
119, αξηζ. πξση. 2215/681/Α3/03/04/2019.
β) Nα εμνπζηνδνηεζεί ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο λα ππνγξάςεη φια ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 11ν : « Έγθξηζε έηνπο 2020 σξψλ:
1) λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε
ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ,
2) ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ,
3) ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο απνζπαζκέλεο ππαιιήινπ ζε βνπιεπηηθφ
γξαθείν».

ΑΠΟΦΑΗ 606/11/18-12-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ έγθξηζε
γηα ην έηνο 2020 ησλ σξψλ :
1) λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνχ
σξαξίνπ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, φπσο εκθαλίδνληαη ζην παξαπάλσ πίλαθα
2) ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζχκθσλα κε ηηο
ψξεο πνπ εκθαλίδνληαη αλά εηδηθφηεηα ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα,
3) ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηεο απνζπαζκέλεο ππαιιήινπ Σζηγθνπηδίδνπ Καιιηφπεο ζε
βνπιεπηηθφ γξαθείν.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.
Λφγσ ηεο απφζπξζεο ησλ ζεκάησλ 12, 13 θαη 14, ε ζπλεδξίαζε ιχεηαη ζην ζεκείν απηφ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ

ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
ΣΑ ΜΔΛΖ

Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ
Β) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ
Γ) ΜΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
Δ) ΣΔΡΝΟ ΗΧΑΝΝΖ
η) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

