
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 551 

Με αριθμό 551/29-09-2017 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 29
ε 

επηεκβξίνπ  εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12:00 ην κεζεκέξη, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 551
ε
 ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 551/27-9-2017 

πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

3. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο νρήκαηνο γηα ην πξφγξακκα INTERREG V-A “Greece-

Bulgaria 2014-2020. 

4. Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο φξσλ ρνξεγνχκελνπ δαλείνπ ζηνλ ππάιιειν ηεο  Κ.Α.Θ.Α.Δ. 

Αιεμίνπ σηήξην. 

5. Λχζε κίζζσζεο ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

6. ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.  (Λαραλαγνξάο – Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο 

κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- 

Δθθιεζίαο)» -CPV: 79713000-5. 

7. πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζηα άξζξα 10 & 16 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ  Λεηηνπξγίαο 

(Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

8. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο  Έιεγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο  ηνπ 

Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: « ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.  (Λαραλαγνξάο – 

Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Γξαθείσλ 

θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Δθθιεζίαο)» -CPV: 79713000-5  

Παρέστησαν: 

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) Κνγηάλλεο Θεφδσξνο,  κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

    δ)  Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

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

                 δ) 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 



 

ΘΕΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 551/2/29-09-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα  λα γίλεη 

δεθηφ ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ησλ Γ-33 θαη Γ-34 

θαηαζηεκάησλ ε  ππφ ζχζηαζε εηαηξεία «KAZETA TOSCA θαη ΗΑ Δηεξφξξπζκε 

Δηαηξεία» ππφ ηελ πξνυπφζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθψλ νθεηιψλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη 

κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο 1.000 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. αλά θαηάζηεκα, 

ζπλνιηθά 2.000€ ζε δχν δφζεηο, πνπ αθνξά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο σο εμήο: 

Γφζε 1.000€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Γφζε 1.000€ εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

 Να ηεζεί φξνο ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ φηη  ε κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

κεηαβνιήο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα επηθέξεη ηελ 

απηνδίθαηε ιχζε ηεο κίζζσζεο. 

 Να ζπκβιεζεί επηπιένλ σο εθ ηξίηνπ αηνκηθή εγγπήηξηα  ε εηεξφξξπζκε εηαίξνο ΑΒΠ 

ΗΚΔ, δηακέζνπ ηεο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο, θα. Βαζηιηθή αξξή. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο : Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο νρήκαηνο γηα ην πξφγξακκα INTERREG V-A  

                     “Greece-Bulgaria 2014-2020. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 551/3/29-09-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

(κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε)  λα νξηζζεί ζηελ ππφ ζχληαμε Γηαθήξπμε πξνκήζεηαο 

απηνθηλήηνπ, ζα αλαθεξζεί σο φξνο ε δηεηήο (ην ιηγφηεξν) απαηηνχκελε εγγχεζε,  

ε δε ΚΑΘ Α.Δ. (κέζσ ηεο παξνχζεο απφθαζεο), ζα δεζκεπζεί ζηελ πξφζζεηε εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα απηνθηλήηνπ, γηα ηφζν δηάζηεκα απαηηεζεί φζν 

απαηηεζεί,  ψζηε λα θαιπθζεί ν φξνο πνπ ηέζεθε ζηελ πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε ζηελ 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη εγθξίζεθε γηα 5εηε εγγχεζε. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 



 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο φξσλ ρνξεγνχκελνπ δαλείνπ ζηνλ ππάιιειν ηεο   

                      Κ.Α.Θ.Α.Δ. Αιεμίνπ σηήξην. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 551/4/29-09-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ απνπιεξσκήο ηεο απφ 1-7-2017 ηξνπνπνίεζε δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο, ζηνλ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Αιεμίνπ σηήξην ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη   ην 

νξηζκφ σο πνζνχ ζπλνιηθήο κεληαίαο δφζεο (Κεθαιαίνπ & Σφθσλ) ζην χςνο ησλ  # 300,00 € 

#(πεξίπνπ)  κε επηηφθην 4,2%, φπσο πξνβιέπεη ε 540/5/11-4-2017 απφθαζε ηνπ Γ... 

Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ νη φξνη ησλ 10/1/2017 & 1/7/2017 ζπκβάζεσλ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o:  Λχζε κίζζσζεο κε ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 551/5/29-09-2017 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ ιχζε 

ηεο κίζζσζεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε ΚΑΘ Α.Δ. κε ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, απφ 28-9-

2017. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  6 
ο
: ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Λαραλαγνξάο – Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο 

κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- 

Δθθιεζίαο) -CPV: 79713000-5. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 551/6/29-09-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ ζχλαςε 

ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε ( εθθξεκεί ε 

πεξίνδνο ησλ ελζηάζεσλ) , ηελ MEGA SPRIND GUARD A.E.  

Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα 10 εκεξψλ θαη ζα είλαη απνιχησο αλάινγε κε ηελ πξνζθνξά 

πνπ ππέβαιε ε αλάδνρνο εηαηξία MEGA SPRIND GUARD A.E., σο πξνο ηελ ζπλνιηθή ηεο 

αμία, ζηελ νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ζε εμέιημε. 

( Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο MEGA SPRIND GUARD A.E. γηα ηνλ θάζε κήλα ηνπ  1
νπ

 

έηνπο έρεη δνζεί: 31.829,03€, σο εθ ηνχηνπ ε ακνηβή ηεο MEGA SPRIND GUARD A.E. , γηα 

ην δηάζηεκα ησλ 10 εκεξψλ ζα νξηζζεί ζην πνζφ ησλ 31.829,03/3=10.474,00€). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ε MEGA SPRIND GUARD A.E. ζα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο θχιαμεο κε ηελ ζχκβαζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο, γηα ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα κεησζεί αληίζηνηρα θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ αλάδεημε 

νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 7o: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζηα άξζξα 10 & 16 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ   

                   Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 551/7/29-09-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ πξνζζήθε 

ζηελ § 16 ηνπ άξζξνπ 10  ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο (Λαραλαγνξάο- 

Κξεαηαγνξάο) πεξίπησζεο  Σ΄  σο αθνινχζσο: 

«Σ. Οη επηρεηξήζεηο / εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ κίζζην ζηελ Λαραλαγνξά- Κξεαηαγνξά 

 ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ Βηβιίν Ηρλειαζηκφηεηαο είηε ζε θπζηθή κνξθή είηε ειεθηξνληθά γηα 

ηα πξντφληα πνπ απηέο δηαθηλνχλ. Οη επηρεηξήζεηο/ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Λαραλαγνξά- Κξεαηαγνξά είλαη ππνρξεσκέλεο λα επηδεηθλχνπλ ην αλσηέξσ βηβιίν ζην 

ππεχζπλν ηκήκα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Δπνπηείαο & Δκπνξίνπ) θαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. 



ε πεξίπησζε πνπ απφ ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 

 δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ηεξείηαη ην Βηβιίν Ηρλειαζηκφηεηαο ζηνπο παξαβάηεο εκπφξνπο- 

κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα  επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο # 300,00 € #  γηα θάζε 

παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο  Κ.Α.Θ. Α.Δ.» 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΘΕΜΑ 8 
ο
 : Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο  Έιεγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο  ηνπ 

                 Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: « ΦΤΛΑΞΗ ΣΗ Κ.Α.Θ. Α.Ε.  (Λαραλαγνξάο – 

                Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Γξαθείσλ 

                 θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Δθθιεζίαο)» -CPV: 79713000-5  

 

ΑΠΟΦΑΗ 551/8/29-09-2017 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα : 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ  ηεο Δπηηξνπήο. 

2. Σελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο  MEGA SPRINT GUARD A.E.  σο αλαδφρνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο  : «Φχιαμε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Λαραλαγνξάο –  

Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ 

Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Δθθιεζίαο)– δηα ππνγξαθήο ζχκβαζεο, κε ακνηβή ε νπνία 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 371.474,36€ πιένλ Φ.Π.Α. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο 

αθαηξνπκέλσλ ησλ 10 εκεξψλ θχιαμεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ  απφθαζε 551/6/29-9-

2017. 

Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα  αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο γηα έλα αθφκα έηνο κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο  θαη ακνηβή : 381.607,92€. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ &                                                H  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                      ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

                                                      Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

    Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

        Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

              η) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


