ΠΡΑΚΣΙΚΟ 594
Με αριθμό 594/23-05-2019
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 23 ε Μαΐνπ
2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ζπλήιζε ζηελ 594ε ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 594/21-05-2019 πξόζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Δπηθύξσζε Πξαθηηθώλ
3. Οξηζκόο κέινπο Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.
4. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ
5. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 685/26-2-2019 Πξόζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ησλ ππ’αξηζκ. Α-21/22 θαηαζηεκάησλ ηεο
Λαραλαγνξάο.
6. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 681/26-2-2019 Πξόζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ππ’ αξηζκ. Α-24 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο.
7.

Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 683/26-2-2019 Πξόζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ Κ-11 θαηαζηήκαηνο ηεο
Κξεαηαγνξάο.

8.

πληήξεζε ηνπ Ζιεθηξνκεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.

Παρέστησαν:
Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
Σα κέιε: α) Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο, Αληηπξόεδξνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
β) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
γ) Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
ε) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ζη) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο
Ο Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. θαη

Γηεπζπληήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θ.

Κνπηζνπξίδεο Νηθόιανο
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο

ΘΔΜΑ 2ο : Δπηθύξσζε Πξαθηηθώλ

ΑΠΟΦΑΗ 594/2/23-05-2019
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα
αλαβάιιεη ην ζέκα γηα επόκελε ζπλεδξίαζή ηνπ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 3ο: Οξηζκόο κέινπο Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΗ 594/3/23-05-2019

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηνλ
νξηζκό σο κέινπο ηνπ Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. ρξήζεο 2018, ηνλ θ. Παπαδόπνπιν Θεόδσξν, Αληηπξόεδξν
θαη αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ..
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.
ΘΔΜΑ 4o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ

ΑΠΟΦΑΗ 594/4/23-05-2019
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα
γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Α-26
θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ν

Γεκήηξηνο Μεξηδεκέθεο ηνπ

ηαύξνπ αηνκηθώο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ησλ αθόινπζσλ ηειώλ κεηαβνιήο:

(α) πνζό 1.000€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ηεο β΄ δόζεο γηα ηελ ζύζηαζε ηεο
Δηεξόξξπζκεο εηαηξείαο
Β) θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.000 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
ζε δύν δόζεηο σο εμήο:
Α) πνζό 2.500€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λένπ κηζζσηεξίνπ
ζπκθσλεηηθνύ.
Β) πνζό 2.500 € , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή λένπ
κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Ο όξνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ πνζώλ ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο πξνηείλεηαη λα
ελζσκαησζεί σο όξνο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ε κε πξνζήθνπζα θαηαβνιή ηνπ
ζα απνηειεί ιόγν ιύζεο ηεο κίζζσζεο.
Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ησλ
κηζζσηεξίσλ ζπκθσλεηηθώλ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιύζε ησλ κηζζώζεσλ.
Σα παξαπάλσ ζα ηεζνύλ σο όξνη ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό πνπ ζα ππνγξαθεί.
Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό κε ηνλ ππνθαζηζηάκελν ζηε κίζζσζε
Γεκήηξην Μεξηδεκέθε ηνπ ηαύξνπ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 5ο : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 685/26-2-2019 Πξόζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ησλ ππ’ αξηζκ. Α-21/22 θαηαζηεκάησλ ηεο
Λαραλαγνξάο.

ΑΠΟΦΑΗ 594/5/23-05-2019
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ θάησζη
ηξνπνπνίεζε ηεο έληαμεο ζην πίλαθα ζπκκεηερνπζώλ εηαηξεηώλ θαη επηρεηξήζεσλ κε
πιήξε δηθαηνινγεηηθά θαη ηεο επηρείξεζεο « ΤΝΣΑΚΖ ΟΦΗΑ»
2. Να εγθξηζεί ν θαησηέξσ πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ζπκκεηερόλησλ νη νπνίν έρνπλ πιήξε
θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ Α1 ηνπ άξζξνπ 1§1 ηεο ππ’ αξηζκ. 685/26-2-2019
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη λα πεξάζνπλ ζην επόκελν ζηάδην ηεο
απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ (Α2), (Β) θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο:

Α.α Δπηρείξεζε

Αξηζ. Πξση. αίηεζεο

1

Καξαγθηόδνγινπ Παύινο

951/26-3-2019

2

Παζπαιάο Κσλζηαληίλνο

960/26-3-2019

3

ΚΟΠΑΝΟ & ΗΑ ΟΔ

961/26-3-2019

4

ΚΑΡΤΓΖ ΜΑΡΗΝΟ

963/26-3-2019

5

Β.ΜΖΛΗΝΖ-Γ.ΜΖΛΗΝΖ Ο.Δ. 965/26-3-2019

6.

ΤΝΣΑΚΖ ΟΦΗΑ

898/20-3-2019.

3. Να απορριυθεί η προσυορά της εταιρείας « ΓΔΓΔΝΑΚΗ ΓΔΠΟΙΝΑ Μ.Δ.Π.Δ.»
θαζώο δελ πξνζθνκίζηεθε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα θαη ε έιιεηςε απηή ζπληζηά ιόγν
απνθιεηζκνύ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 1 θαη 3 αιιά θαη ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ ηεο ππ’
αξηζκ. 681/26-2-2019 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 6ο : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 681/26-2-2019 Πξόζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ππ’ αξηζκ. Α-24 θαηαζηήκαηνο ηεο
Λαραλαγνξάο.

ΑΠΟΦΑΗ 594/6/23-05-2019

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα
1. Να εγθξηζεί ν θαησηέξσ πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ζπκκεηερόλησλ νη νπνίν έρνπλ
πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ Α1 ηνπ άξζξνπ 1§1 ηεο ππ’ αξηζκ. 681/26-2-2019
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη λα πεξάζνπλ ζην επόκελν ζηάδην ηεο
απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ (Α2), (Β) θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο:
Α.α Δπηρείξεζε

Αξηζ. Πξση. αίηεζεο

1

Καξαγθηόδνγινπ Παύινο

947/26-3-2019

2

Λάηζηνο Ησάλλεο & ΗΑ Δ.Δ

957/26-3-2019

3

ΦΤΓΔΗΑ ΜΟΛΗΚΑ Μ. Δ.Π.Δ. 946/26-3-2019

4

ΔΜΜ.ΠΑΣΗΚΑ & ΗΑ Ο.Δ.»

962/26-3-2019

5

ΚΑΡΤΓΖ ΜΑΡΗΝΟ

964/26-3-2019

6

Β.ΜΖΛΗΝΖ-Γ.ΜΖΛΗΝΖ Ο.Δ.

967/26-3-2019

2. Να απνξξηθζεί ν θάθεινο ηεο ππνςεθηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ΔΡΔΦΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ,
θαζώο δελ πξνζθνκίζηεθε ε βεβαίσζε πεξί νθεηιήο πξνο ηελ ΚΑΘ ΑΔ. θαη ε έιιεηςε απηή
ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 1 θαη 3 αιιά θαη ηεο ηειεπηαίαο
πεξηόδνπ ηεο ππ’ αξηζκ. 681/26-2-2019 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 7ο : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 683/26-2-2019
Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ Κ-11
θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο.

ΑΠΟΦΑΗ 594/7/23-05-2019

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα;
1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο.
2. Σελ έγθξηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο σο εμήο:
Α.Α Δπσλπκία

Βαζκνινγία Πξνζθεξόκελν κίζζσκα

1

Γάιιαξεο Αζ. Ησάλλεο

1.100,10

2.200€

2

Κπξ. Η. Σζέξλνο Μ.Η.Κ.Δ. 1.052,30

2.050€

3. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Κ-11 ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία
Γάιιαξεο Αζ. Ησάλλεο, κε κεληαίν κίζζσκα 2.200€, πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ηειώλ
ύδξεπζεο θαη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο πνζνύ 10.000€, πιένλ ΦΠΑ (2.400€) 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
10.000,00 πιένλ ΦΠΑ 24%. Ο λένο κηζζσηήο ζα θαηαβάιιεη πνζό 2.400€ κε ηελ
ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ην πνζό ησλ 10.000€ ζε 23 κεληαίεο
δόζεηο, ζύκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα ππεύζπλε δήισζε ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο
θαη ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 683/26-2-2019 πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 8 ν : πληήξεζε ηνπ Ζιεθηξνκεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 594/8/23-05-2019

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά
πιεηνςεθία κεηνςεθνύλησλ ησλ θ. Υαξαιακπίδε θαη ηεο θαο Αιβαλνύ λα γίλεη νκαδνπνίεζε
ηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
αλά θαηεγνξίεο αλαδόρσλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ
ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., από ην αξκόδην γξαθείν Πξνκεζεηώλ & πκβάζεσλ θαη λα μεθηλήζεη ε
δηαδηθαζία έξεπλαο θαη επηινγήο αλαδόρσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΚΟΤΣΟΤΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Β) ΚΟΤΛΑΡΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Γ) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΧΡΟ
Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ
Δ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
Σ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

