ΠΡΑΚΣΙΚΟ 619
Με αριθμό 619/18-09-2020
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 18ε επηεκβξίνπ 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:30 ην
πξση, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 619ε ζπλεδξίαζε απηνύ
θαηόπηλ ηνπ ππ’ αξηζκόλ 619/15-09-2020 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε
θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
1. Αλαβάζκηζε ππνδνκώλ Κ.Α.Θ. Α.Δ. – Τπνβνιή θαθέινπ ζην ΔΠΑ.
2. πλέρηζε δηαγσληζκνύ θύιαμεο παξάηαζε ηζρύνο πξνζθνξώλ-εγγπεηηθώλ
επηζηνιώλ
3.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ επηηξνπήο γηα ηνλ δηαγσληζκό «ΤΛΛΟΓΖ - METAΦΟΡΑ
& ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ (ΚΑΘ Α.Δ.)».

Παρέστησαν:
Ο Πξόεδξνο Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο
Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Αληώληνο Μπνύξεο
Σα κέιε: α Παλαγηώηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ
β) Βαζίιεο Υάηηαο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ
γ) Μαηξώλα Μαξγηνιάθε, κέινο νξηζκέλε από ηελ ΔΔΤΠ
δ) Αζαλάζηνο Καδάλαο, κέινο πξνηαζείο από ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθώλ
ε) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ζη) Ησάλλεο Σζέξλνο, εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο
Ζ Αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θα. νθία Καξαθαζίδνπ
Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή

Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν θ. Πξόεδξνο αλαγηγλώζθεη ηελ επηζηνιή ηνπ κέινπο
Μαξίλαο Πεηθίδνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζα ζπκκεηάζρεη
ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε.
ΘΕΜΑ 1ο: Αλαβάζκηζε ππνδνκώλ Κ.Α.Θ. Α.Δ. – Τπνβνιή θαθέινπ ζην ΔΠΑ
ΑΠΟΦΑΗ 619/1/18-09-2020
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε
ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ πξνο ρξεκαηνδόηεζε
ζηελ αξκόδηα δηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δ.Π.ΑΝ.Δ.Κ.
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Σα έξγα κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ σο εμήο:

Κηερηαθά θαη περηβάιιοληος τώροσ, πνπ αθνξνύλ

1.
εηδηθόηεξα ζε:

• Ππξήλεο Λαραλαγνξάο
• Κξεαηαγνξά
• Κηήξην Γηνίθεζεο
• Πεξηβάιινληα ρώξν

2.

Πιεροθορηθής, αζθάιεηας θαη εθζσγτροληζκού ιεηηοσργίας:

• Φεθηαθή αλαβάζκηζε
• Ππξαζθάιεηα θαη Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο
• Μειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο
Αναλστικά τα κσριότερα έργα ανά κατηγορία:
• Λαραλαγνξά: κνλώζεηο-ζηεγαλνπνηήζεηο, αληηθαηάζηαζε βηνκεραληθνύ δαπέδνπ
δηαδξόκσλ, ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ θηγθιηδώκαηνο θαη επέθηαζε ζηεγάζηξσλ ζηηο
ξάκπεο, αληηθαηάζηαζε ξνιιώλ αζθαιείαο ησλ θαηαζηεκάησλ, εμσηεξηθά επηρξίζκαηα.
• Κξεαηαγνξά: ζηεγαλνπνίεζε ζηέγεο, δεκηνπξγία πξνζαιάκσλ, αλαθαηαζθεπή
δαπέδσλ, αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθήο πόξηαο θαηαζηεκάησλ, εμσηεξηθά επηρξίζκαηα.
• Κηήξην Γηνίθεζεο: θαηεδάθηζε ηνπ ππάξρνληνο θηεξίνπ θαη αλέγεξζε λένπ ζε δύν
επίπεδα ησλ 1.500 η.κ. έθαζην, κε θαηαζηήκαηα ζην ηζόγεην θαη γξαθεία ζηνλ όξνθν. Ζ
ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζα δηεπθνιύλεη ηελ θίλεζε ησλ εκπνξηθώλ νρεκάησλ ζηνλ ρώξν, ζηνλ
νπνίν κειινληηθά ζα κπνξνύζαλ λα θαηαζθεπαζηνύλ ςπθηηθνί ζάιακνη.
• Πεξηβάιισλ ρώξνο: έξγα αζθαιηόζηξσζεο-ζήκαλζεο θαη θσηηζκνύ, δηθηύνπ
νκβξίσλ, θαηαζθεπή ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, πεξίθξαμε ζηε ΒΓ πιεπξά, δηακόξθσζε θόκβσλ
εηζόδνπ-εμόδνπ, θαηαζθεπή control room.
• Φεθηαθή αλαβάζκηζε: πιαηθόξκα ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ, θαηαζθεπή δηθηύνπ
νπηηθήο ίλαο, αλαβάζκηζε δηθηύνπ CCTV, IoT γηα απνκαθξπζκέλν έιεγρν ζεξκνθξαζηώλ
ςπγείσλ Κξεαηαγνξάο, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο

νπηηθήο αλαγλώξηζεο πηλαθίδσλ

νρεκάησλ, mobile εθαξκνγέο γηα ζπλαιιαζζόκελνπο, αλαβάζκηζε ERP ΚΑΘ θαη εκπόξσλ,
πξνκήζεηα hardware-software, λέα websites, ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε θαη θάξηα εξγαζίαο.
• Ππξαζθάιεηα θαη Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο: εγθαηάζηαζε απηόλνκνπ
δηθηύνπ ππξόζβεζεο θαη εγθαηάζηαζε δηθηύνπ ππξαλίρλεπζεο γηα Λαραλαγνξά θαη θηήξην
Γηνίθεζεο, ππξνβαθή ζηέγεο Κξεαηαγνξάο, ραξηνγξάθεζε ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ,
αληηθαηάζηαζε κεηαζρεκαηηζηή ειαίνπ κε λέν μεξνύ ηύπνπ.
•

Μειέηεο

θαη

αδεηνδνηήζεηο:

ηερληθέο,

ζηαηηθέο,

αξρηηεθηνληθέο,

Ζ/Μ

εγθαηαζηάζεσλ, πεξηβαιινληηθέο, θπθινθνξηαθέο θαη απαηηνύκελεο άδεηεο.
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Παξόηη δελ αλαθέξεηαη σο μερσξηζηό ππνέξγν, ε αζθάιεηα (safety) είλαη βαζηθή
πξνηεξαηόηεηα θαη πνιιά έξγα ηελ αλαβαζκίδνπλ θαη εληζρύνπλ, ακέζσο ή εκκέζσο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
♦ ε ηνπνζέηεζε πηπζζόκελνπ πξνζηαηεπηηθνύ θηγθιηδώκαηνο πεξηκεηξηθά ησλ ππξήλσλ
♦ ν έιεγρνο ησλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
♦ ε εγθαηάζηαζε απηόλνκνπ δηθηύνπ ππξόζβεζεο θαη ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζηελ
Λαραλαγνξά
♦ νη κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη, όπνπ απαηηεζεί, εξγαζίεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο
♦ ε δηακόξθσζε θόκβσλ εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΕΜΑ 2ο : πλέρηζε δηαγσληζκνύ θύιαμεο παξάηαζε ηζρύνο πξνζθνξώλεγγπεηηθώλ επηζηνιώλ

ΑΠΟΦΑΗ 619/2/18-09-2020

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα Σε ζπλέρηζε
ηνπ ππ’ αξηζκ. 1272/19-4-2019 δηαγσληζκνύ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε ζέκα «ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ
Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Λαραλαγνξάο – Κξεαηαγνξάο- ρώξνο ζηάζκεπζεο κεηαμύ ππιώλ 2 θαη 3 ηεο
ΚΑΘ Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Δθθιεζίαο), γηα ιόγνπο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο όπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
Χο εθ ηνύηνπ νη ελαπνκείλαληεο ζπκκεηέρνληεο ζε απηόλ ζα πξέπεη λα θιεζνύλ λα
παξαηείλνπλ (εθόζνλ ην επηζπκνύλ) ηελ ηζρύ ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαζώο θαη ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελώλ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.
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ΘΕΜΑ 3 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνύ επηηξνπήο γηα ηνλ δηαγσληζκό «ΤΛΛΟΓΖ –
METAΦΟΡΑ & ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Α.Δ (ΚΑΘ Α.Δ.)».
ΑΠΟΦΑΗ 619/3/18-09-2020
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Α) Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο
Β) ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο ΒΗΟΣΔΡΔΑ Α.Δ. ΔΓΑΦΟΒΔΛΣΗΧΣΗΚΑ,
ζύκθσλα κε ην δηαηαθηηθό ηεο ππ’ αξηζκ. 967/2020 απόθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, δηόηη ε σο άλσ
εηαηξεία δελ πξνζθόκηζε θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηελ αηηνύκελε, από ηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ππεύζπλε δήισζε όηη «οη προζθερόκελες σπερεζίες ζα είλαη ζύκθωλα
κε ηης ορηδόκελες προδηαγραθές θαη αποδέτεηαη πιήρως θαη αλεπηθύιαθηα ηοσς όροσς ηοσ
δηαγωληζκού». ε δε παξάιεηςε πξνζθόκηζεο αηηνύκελεο, από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο,
ππεύζπλεο δήισζεο όπσο ζπκβαίλεη ελ πξνθεηκέλσ, νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκό ηεο
ζπκκεηέρνπζαο θαη δελ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ε πιεκκέιεηα.
Γ) ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλή αλάδνρν ηελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«ΔΛΛΖΝΗΚΖ

ΓΗΑΥΔΊΡΖΖ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

γηα

ηνλ

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ
δηαγσληζκό

Α.Δ.

ΤΛΛΟΓΖ

-

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ
METAΦΟΡΑ

&

ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ (ΚΑΘ Α.Δ.)» κε πξνζθεξζείζα ηηκή κνλάδνο 24,90 €/ηόλν πιένλ
Φ.Π.Α., ήηνη εηεζίσο # 62.250,00 € #, πιένλ Φ.Π.Α.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.
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) ΜΑΣΡΧΝΑ ΜΑΡΓΗΟΛΑΚΖ
Δ) ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΕΑΝΑ
η) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
Ε) ΣΔΡΝΟ ΗΧΑΝΝΖ
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