
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 589 

Με αριθμό 589/05-03-2019 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 5
ε  

Μαξηίνπ 2019 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 589
ε
 

ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 589/1-03-2019 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

3. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – Α) ησλ WC (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρώξνο ζηάζκεπζεο  

     κεηαμύ ππιώλ 2 θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.), Β) Δζσηεξηθώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ησλ  

     ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο, Γ)  Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.,  

     Γ) Δθθιεζίαο, Δ)  Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

4. Τπνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο Α΄ ΦΑΖ έξγσλ εθζπγρξνληζκνύ  

      εγθαηαζηάζεσλ  ΚΑΘ Α.Δ. 

Παρέστησαν: 

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) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

               ε) Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

                δ)   Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο 

          ε)  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 Αληηπξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

ΘΕΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

ΑΠΟΦΑΗ 589/2/05-03-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα γίλεη δεθηό ην 

αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο κηζζώηξηαο Γ-36 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο 

«ΠΟΛΤΕΟ ΚΑΡΛΖ & ΗΑ ΟΔ»,  ιόγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζθνπνύ,  ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο 

κεηαβνιήο θαζώο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



ΘΕΜΑ 3
ο
 :ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – Α) ησλ WC (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρώξνο 

                    ζηάζκεπζεο κεηαμύ ππιώλ 2 θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.) 

     Β) Δζσηεξηθώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο 

      Γ)  Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

           Γ) Δθθιεζίαο 

            Δ)  Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 589/3/05-03-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηόκελεο Γηαθήξπμεο  

2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ 29/3/209 

 3. Σελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – Α) ησλ WC (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- 

ρώξνο ζηάζκεπζεο κεηαμύ ππιώλ 2 θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.) 

            Β) Δζσηεξηθώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο 

Γ)  Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Γ) Δθθιεζίαο 

Δ)  Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζηνλ θ. Υάιηζην Απόζηνιν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 6/3/2019 έσο 5/7/2019. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ην πξναλαθεξόκελν δηάζηεκα ηεο πξναλαθεξόκελεο απεπζείαο αλάζεζεο 

πξνθύςεη αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα πξνθεξπρζεί, ηόηε ε ζύκβαζε γηα ην δηάζηεκα απηό ζα 

ιπζεί απηνδηθαίσο. Ζ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί  ζα είλαη ζύκθσλε κε ηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιε 

ν θ. Υαιηζηνο θαηά ηνλ δηαγσληζκό πνπ δηελέξγεζε ε ΚΑΘ Α.Δ. γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 21-02-

2017 έσο 20-2-2018 κε δηθαίσκα πξναίξεζεο εθ κέξνπο ηεο ΚΑΘ ΑΔ γηα παξάηαζε ελόο (1) αθόκε 

έηνπο (21-2-2018 έσο 20-2-2019 (αξηζ. Πξση. δηαθήξπμεο 3890/28-11-2016) θαη ζηνλ νπνίν 

αλαθεξύρζεθε αλάδνρνο ηνπ , πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηό 10,9%, όζνλ αθνξά ζην εξγαηηθό 

θόζηνο κόλν ( πνζνζηό αύμεζεο ηεο λέαο ΔΓΔ) 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ4ο: Τπνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο Α΄ ΦΑΖ έξγσλ εθζπγρξνληζκνύ  

                         εγθαηαζηάζεσλ  ΚΑΘ Α.Δ. 

 

Ο θ. Αληηπξόεδξνο απνζύξεη ην ζέκα από ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ώζηε λα δνζεί αθελόο ρξόλνο ζηελ θα. 

Ράπηε λα κειεηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεο δνζήθαλ θαη αθεηέξνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί κεγαιύηεξε 

ζπλαίλεζε από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

 

          Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΖ ΚΑΘ Α.Δ.                           Ζ    ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

             ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ                           ΓΔΜΔΡΣΕΖ  ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Α) ΡΑΠΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

 

Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ  ΘΔΟΓΩΡΟ 

 

Γ) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

 

Δ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

 

Σ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

 

                                                   Ε)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 


