ΠΡΑΚΣΙΚΟ 550
Με αριθμό 550/14-09-2017
ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 14 ε
επηεκβξίνπ εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 13:30 κ.κ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ζπλήιζε ζηελ 550ε ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 550/12-9-2017 πξφζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε
2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ
3. Δμέηαζε Δλζηάζεσλ κηζζσηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
Λαραλαγνξά, ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ γηα ξχπαλζε ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ ηεο Λαραλαγνξάο.
4. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ γηα ηνλ Γηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο».
5. 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). - Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ: Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.
6. Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ».
7. Καζαξηφηεηα θαη νξζή ρξήζε ξακπψλ Λαραλαγνξάο.
Παρέζηηζαν:
Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
Σα κέιε: α) θνπιαξηψηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
β) Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
γ) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
δ) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο
ε) 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.
ΘΔΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.

ΑΠΟΦΑΗ 550/2/14-09-2017
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα λα γίλεη
δεθηφ ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Γ – 47
θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθψλ ν θ. Γεψξγηνο Ρεγάθεο ηνπ

Γεκεηξίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθψλ νθεηιψλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.,
ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ζπκθσλεηηθνχ ιχζεο ηεο
εηαηξείαο, ζην νπνίν λα ππάξρεη φξνο, ν νπνίνο λα πξνβιέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο απφ
ηνλ απνκείλαληα πξψελ εηαίξν θαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο σο εμήο:
Α) πνζφ 500 € κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λένπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ
Β) πνζφ 500 € εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ .
Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ
κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο κίζζσζεο.
Γ) Δπίζεο πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ πξέπεη
λα εμνθιεζεί ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη ε νθεηιφκελε 2ε δφζε ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο πνζνχ 500 €,
ε νπνία αθνξά ηελ πξνεγεζείζα ζχζηαζε ηεο ιπφκελεο εηαηξείαο, ε θαηαβνιή ηεο νπνίαο
εθθξεκεί, κε ηελ έλλνηα φηη, ε ππνγξαθή ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζπκθσλεηηθνχ ηειεί ππφ ηελ
αλαβιεηηθή αίξεζε ηεο εμφθιεζεο .
Σα παξαπάλσ ζα ηεζνχλ σο φξνη ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί.
Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ κε ηνλ ππνθαζηζηάκελν ζηελ κίζζσζε, θ.
Γεψξγην Ρεγάθε ηνπ Γεκεηξίνπ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Σα θέμαηα 3 και 7 ζσζηηήθηκαν μαζί και η απόθαζη ποσ πάρθηκε είναι ενιαία.

ΘΔΜΑ

3ο:

Δμέηαζε

Δλζηάζεσλ

κηζζσηψλ

ηεο

Κ.Α.Θ.

Α.Δ.

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Λαραλαγνξά, ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ γηα ξχπαλζε ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο Λαραλαγνξάο.

ΑΠΟΦΑΗ 550/3/14-09-2017
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία,
κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε:
Α) Όζνλ αθνξά ηα επηβιεζέληα πξφζηηκα:
1. Απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ησλ:
(i) εηαηξεία «Ρνχζεο Ησάλλεο & ΗΑ ΟΔ», κηζζψηξηα ηνπ Α-16 θαηαζηήκαηνο θαη
εκκέλεη ζην ππ’ αξηζκ. 2057/4-8-2017 έγγξαθν κε ην νπνίν νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη δελ
αλαηξνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηβιήζεθε πξφζηηκν γηα ξχπαλζε ηνπ ρψξνπ θαζψο
θαη φηη ην αίηεκά ηεο γηα παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ.

(ii) Αλησληάδεο Αληψληνο, κηζζσηήο ηνπ Β-45 θαηαζηήκαηνο, θαζψο ηα ηειάξα πνπ
βξεζήθαλ ζηηο ξάκπεο αλήθαλ ζηελ εηαηξεία ηνπ.
(iv) Επξίδνπ Άλλα, κηζζψηξηα ηνπ Β-42 θαηαζηήκαηνο, θαζψο ε πεξηζπιινγή ησλ
κπαδψλ έγηλε αθνχ επηβιήζεθαλ ηα πξφζηηκα
2. Κάλεη δεθηή ηελ έληαζε θαη δηαγξάθεη ηα πξφζηηκα ησλ:
(i) Ναζηνχδε εξαθείκ, θαηάζηεκα Β-15, θαζψο ε επηρείξεζε δελ εκπνξεχεηαη
θαξπνχδηα.
(ii) «Απνζηνιίδε Αθνί ΟΔ», θαζψο ε επηρείξεζε δελ εκπνξεχεηαη θαξπνχδηα θαη ην
πξφζηηκν ήδε επηβιήζεθε ζηελ κηζζψηξηα εηαηξεία ηνπ Β-10.
(iii) «Φξνχηα Λάηζηνο ΔΔ», κηζζψηξηα ηνπ Β-10 θαηαζηήκαηνο, θαζψο δελ
απνδείρζεθε φηη νη παιέηεο είλαη δηθέο ηεο.
(iv) Βαμεβαλίδεο Νηθφιανο, κηζζσηήο ηνπ Γ-63 θαηαζηήκαηνο, θαζψο ε επηρείξεζε
δελ εκπνξεχεηαη θαξπνχδηα.
(v) «θαξιήο Ζιίαο θαη ηα ΟΔ», κηζζψηξηα ηνπ Β-39 θαηαζηήκαηνο, θαζψο νη
παιέηεο θαη ηα ηειάξα. δηαπηζηψζεθε φηη ηφζν ηα πιαζηηθά ηειάξα φζν θαη νη παιέηεο
απνηεινχζαλ θνξηίν ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ θνξηεγνχ-ςπγείνπ- πνπ ιφγσ αδπλακίαο
κεηαθνξάο ηνπ απφ γεξαλνθφ/ξνπ φρεκα, ξχπαλε ηηο θνηλφρξεζηεο - πνπ εγθαηαζηάζεηο ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ. ( έλαληη ηνπ Β΄ Ππξήλα). Σν πξφζηηκν αλεθιήζε ήδε κε ην ππ’ αξηζκ. 2039/1-82017 έγγξαθν.
(vi) « Καηζαθίδεο Γεκ. – Ράδεο Κπξηάθνο ΟΔ», κηζζψηξηα ηνπ Α-56 θαηαζηήκαηνο,
θαζψο ε επηρείξεζε δελ εκπνξεχεηαη θαξπνχδηα.
(vii) « Αθξηηίδνπ ζνθία & ηα ΟΔ», κηζζψηξηα ηνπ Β-23 θαηαζηήκαηνο, θαζψο ε
επηρείξεζε δελ εκπνξεχεηαη θαξπνχδηα.
(ix) Σαπαλάξε νπιηάλα, κηζζψηξηα ηνπ Α-31 θαηαζηήκαηνο, θαζψο είρε ήδε
απζεκεξφλ απνκαθξπλζεί ν κεγαιχηεξνο φγθνο παιεηψλ, ραξηνληψλ θαη άιισλ πιηθψλ θαη
ηα ελαπνκείλαληα παξέκεηλαλ κεηά απφ ππφδεημε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ
– Μελεκέλεο πξνθεηκέλνπ λα ηα καδέςεη ν Γήκνο κε ην ζπλεξγείν, πξάγκα ην νπνίν ζπλέβε.
3.
κηζζψηξηα

Γηα ηελ εηαηξεία

«Cosmos Fuit- Κηνπηζηνχθαιεο Μηραήι & ΗΑ Ο.Δ.»,

ησλ θαηαζηεκάησλ Α-45/48, ην επηβιεζέλ πξφζηηκν ππ’ αξ. 2037/1-8-2017

πξφζηηκν γηα ξχπαλζε ηνπ ρψξνπ θαη γηα ηελ αηνκηθή επηρείξεζε ηνπ θ. Γατηαλίδε Γεσξγίνπ,
κηζζσηή ηνπ θαηαζηήκαηνο Γ-43 ην επηβιεζέλ ππ’αξ. 2032/1-8-2017 πξφζηηκν γηα ξχπαλζε
ηνπ ρψξνπ ανακαλούνηαι οίκοθεν, δηφηη νη ζεκεησζείζεο παξαβάζεηο αθνξνχλ ξχπαλζε κε
θαξπνπδνπαιέηεο, εληνχηνηο - φπσο είλαη θνηλψο γλσζηφ ζηελ Λαραλαγνξά θαη γηα ηνλ ιφγν
απηφλ ιακβάλεηαη απηεπαγγέιησο ππ’ φςε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (θαη’ αλαινγίαλ
πξνο ην άξζξ. 336 Κ.Πνι.Γ.)- ελψ νη πξναλαθεξφκελνη κηζζσηέο δελ εκπνξεχνληαη
θαξπνχδηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ θαηέζηε δπλαηφλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ησλ

πεξηζηαηηθψλ, λα εμαθξηβσζεί ρσξίο ακθηζβήηεζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
φηη, νη ζεκεησζείζεο παξαβάζεηο ηεο ξχπαλζεο κε θαξπνπδνπαιέηεο αλήθνπλ ζε απηέο.
Β) Όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο θαη
Κξεαηαγνξάο θαη ηελ νξζή ρξήζε ησλ ξακπψλ

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη

νκφθσλα:
1) Να ηξνπνπνηεζεί ν Δηδηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο θαη
Κξεαηαγνξάο θαη λα πξνζηεζεί παξάγξαθνο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε κε
ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηρλειαζηκφηεηαο.
2) Σελ απνζηνιή ζε φινπο ηνπο εκπφξνπο εγγξάθνπ ζην πνίν ζα αλαθέξνληαη νη
φξνη πγηεηλήο θαη ηα αληίζηνηρα πξφζηηκα ζε πεξίπησζε παξάβαζήο ηνπο.
3) Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηνλ Γήκν Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο
γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζθπιηψλ απφ ηνλ ρψξν.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 4ο: Έγθξηζε Πξαθηηθνχ γηα ηνλ Γηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο».
ΑΠΟΦΑΗ 550/4/14-09-2017
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ» σο άγνλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106§1 πεξίπησζε α ηνπ Ν.
4412/2016, θαζψο δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.
Θέμα 5ο : 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). - Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ: Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο

ΑΠΟΦΑΗ 550/5/14-09-2017
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
Α) Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην ζψκα κε ην παξφλ.
Β) Σελ θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πίλαθα θαηά θζίλνπζα ζεηξά πλνιηθνχ Βαζκνχ
σο εμήο:

ΔΣΑΗΡΗΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

MEGA SPRINT GUARD

1,000

SWEDISH SYSTEMS SECURITY

0,963

Γ) Σελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο MEGA SPRINT GUARD σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
ηνπ έξγνπ «ΦΤΛΑΞΗ ΣΗ 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) δηφηη είλαη ν δηαγσληδφκελνο κε ηνλ πςειφηεξν .Β. κε ηηκή πξνζθνξάο
763.556,28 πιένλ ΦΠΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο ζπλ ελφο (1) έηνπο πξναίξεζεο,
θαη λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 8.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ηεο δηαθήξπμεο κε
Α/Α πζηήκαηνο: 40879 θαη ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 1020.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.
Θέμα 6ο : Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ»
ΑΠΟΦΑΗ 550/6/14-09-2017
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ έγθξηζε
φισλ ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ
ζπληαρζεί γηα ηνλ κήλα Αχγνπζην 2017.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.
ΘΔΜΑ 7 ο: Καζαξηφηεηα θαη νξζή ρξήζε ξακπψλ Λαραλαγνξάο.
Σο θέμα ασηό ζσζηηήθηκε με ηο θέμα 3 και εκδόθηκε κοινή απόθαζη.
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) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Γ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ
Δ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

