ΠΡΑΚΣΙΚΟ 587
Με αριθμό 587/14-2-2019
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 14ε
Φεβξνπαξίνπ 2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00 κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 587ε ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 587/12-02-2019
πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ
ζέκαηα:
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ»
3. Κήξπμε αλαδόρνπ - Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο γηα ηνλ δηαγσληζκό

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ: α) ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ : ακόιπβδε (CPV
09132100-4), πγξαέξην (CPV09133000-0), β) ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ:
πεηξέιαην θίλεζεο (CPV09134200-9), γ) ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΩΝ :πεηξέιαην
ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5)γηα ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ην 2019».
4. Τπνβνιή ηξηκεληαίαο αλαθνξάο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν 2018.
5. Δπξήκαηα Έθζεζεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Γ΄ ηξηκήλνπ 2018.
Παρέστησαν:
Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
Σα κέιε: α) Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο, Αληηπξόεδξνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
β) Ράπηε Δπαγγειία, κέινο νξηδόκελε από ηνλ κέηνρν
γ) Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
ε) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ζη) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ 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. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο

ΘΕΜΑ 2ο : Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ»
ΑΠΟΦΑΗ 587/2/14-02-2019
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ
έγθξηζε παξαιαβήο ηεο παξνρήο όισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΕΜΑ 3 ο : Κήξπμε αλαδόρνπ - Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο γηα ηνλ δηαγσληζκό
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ:
α) ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ : ακόιπβδε (CPV 09132100-4), πγξαέξην
(CPV09133000-0)
β) ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ: πεηξέιαην θίλεζεο (CPV09134200-9)
γ) ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΩΝ :πεηξέιαην ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5)γηα ηελ
Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ην 2019».

ΑΠΟΦΑΗ 587/3/14-2-2019
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ
2. Σελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο «Γακηαλάθε Η. θαη ΗΑ Ο.Δ.»

σο αλάδνρν γηα ηελ

πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5) 15.000 ιίηξσλ κε πνζνζηό
έθπησζεο 0,00%, ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα:
«ΚΑΤΗΜΩΝ:
α) ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ :ακόιπβδε (CPV 09132100-4),
β) ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ: πεηξέιαην θίλεζεο (CPV09134200-9)
γ) ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΩΝ :πεηξέιαην ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5)
δ) πγξαέξην (CPV09133000-0)» ΓΗΑ ΣΖΝ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2019.
Ζ ηηκή ζα είλαη ζε πνζνζηό 0,00%,

επί ηεο λόκηκεο δηακνξθνύκελεο ιηαληθήο ηηκήο

πώιεζεο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ γηα ην λνκό Θεζζαινλίθεο ζύκθσλα κε ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή,& Δπνπηείαο
ηεο Αγνξάο, Γ/λζε Πνιηηηθήο & Δλεκέξσζεο Καηαλαισηή, Σκήκα Παξαηεξεηήξησλ Σηκώλ
& Σηκνιεςηώλ θαη ην Δβδνκαδηαίν Γειηίν Δπηζθόπεζεο Σηκώλ Καπζίκσλ.
Ζ απόθαζε επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΕΜΑ 4ο: Τπνβνιή ηξηκεληαίαο αλαθνξάο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν 2018.
ΑΠΟΦΑΗ 587/4/14-02-2019
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε
ηεο αλαθνξάο ηνπ Δζσηεξηθνύ Έιεγρνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν 2018
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.
ΘΕΜΑ 5ο : Δπξήκαηα Έθζεζεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Γ΄ ηξηκήλνπ 2018
ΑΠΟΦΑΗ 587/5/14-02-2019
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Α) γηα ηα ζέκαηα (1), (3) θαη (5) εμνπζηνδνηείηαη ν πξόεδξνο λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο
πινπνίεζεο ησλ πξναλαθεξόκελσλ.
Β) ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκώλ όςεσλ πνπ ηεξεί ζήκεξα ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζε
δηάθνξα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα.
Γ) Θα απνζηαιεί έγγξαθν ζε όινπο ηεο κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ώζηε λα ελεκεξσζνύλ όηη
ζε πεξίπησζε πνπ θαηαβάιινπλ ηεο νθεηιέο ηνπ ζε κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (κε
εξγάζηκεο ώξεο ζεσξνύληαη ηεο νη ώξεο κεηά ηελ 14:30 θάζε εκέξαο), εκεξνκελία
θαηάζεζεο ζα ζεσξείηαη ε επόκελε ηεο θαηάζεζεο γεγνλόο πνπ ζα επηθέξεη πξόζζεηε
επηβάξπλζε κε ηόθνπο ππεξεκεξίαο γηα κία (1) εκέξα.
Γ) Να γίλεη έξεπλα γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θσδηθώλ ηνπ
ρξεκαηνθηβσηίνπ θαη λα θξαηείηαη ην θιεηδί από δεύηεξν άηνκν πιελ ηνπ ηακία.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Α) ΡΑΠΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ
Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Δ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ
Σ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

