ΠΡΑΚΣΙΚΟ 548
Με αριθμό 548/04-08-2017
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 4ε
Απγνύζηνπ εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ζπλήιζε ζηελ 548ε ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 548/2-8-2017 πξόζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. ρξήζεο 2016.
3.ύγθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.
4. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.
5. Δμέηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 1989/25-7-2017 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηεο
εηαηξείαο MEGA SPRINT GUARD ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΗΑΡΔΗΑ γηα ην δηαγσληζκό
« Φύιαμε ηεο ΚΑΘ Α.Δ. – (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρώξνο ζηάζκεπζεο
κεηαμύ ππιώλ 2 θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ.-Δθθιεζίαο) ».
6. πγθξόηεζε εηδηθήο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο».
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) Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ε)Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο
Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ππάιιεινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θα. Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή.
Ο Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο.
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΘΕΜΑ 2: Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. ρξήζεο 2016.

ΑΠΟΦΑΗ 548/2/04-08-2017

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία,
κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε:
1. Σελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2016 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
2. Σελ έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρξήζεο ηνπ 2016.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΕΜΑ 3ο: ύγθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.

ΑΠΟΦΑΗ 548/3/04-08-2017

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
. Σε ζύγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηελ 25ε Απγνύζηνπ 2017, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη, ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζηε Ν. Μελεκέλε
Θεζζαινλίθεο, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα:
1.Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2016, ησλ εθζέζεσλ
ηνπ Γ.. θαη ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή –ινγηζηή.
2.Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή –ινγηζηή από θάζε
επζύλε απνδεκίσζεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη επί ησλ πεπξαγκέλσλ θαηά ηε
δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο 2016.
3. Δθινγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηεο γηα ηνλ ηαθηηθό
έιεγρν ηεο ρξήζεο ηνπ 2017.

4. Έγθξηζε από ηελ Σαθηηθή Γ.. ησλ κεηόρσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηνπ ύςνπο ησλ
ακνηβώλ ηνπ Πξνέδξνπ, Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνύιηνπ
ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ησλ εμόδσλ θίλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, ησλ κειώλ
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνύιηνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ην έηνο 2016.
5. ύζηαζε ππεξεζίαο εζσηεξηθνύ ειεγθηή.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

Θέμα 4ο : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.

ΑΠΟΦΑΗ 54784/04-08-2017

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα
γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο κηζζώηξηαο ησλ Β63, Β68 θαη
Α-69 θαηαζηεκάησλ ηεο Λαραλαγνξάο, «ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΜΑΡΗΝΟ & ΗΑ Ο.Δ.»,
ρσξίο θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο, όπσο
πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, δηόηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξόθεηηαη γηα
ηξνπνπνίεζε ηνπ Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ σο πξνο ηα κέιε θαη ηα εηαηξηθά πνζνζηά
ζπκκεηνρήο, νπόηε ζπληζηά ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο Κ.Τ.Α. , ε νπνία εμαηξείηαη
από ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο ζύκθσλα κε ην άξζξ. 7 § 1 ηεο ΚΤΑ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΕΜΑ 5ο: Δμέηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 1989/25-7-2017 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηεο
εηαηξείαο

MEGA

SPRINT

GUARD

ΗΓΗΩΣΗΚΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΠΑΡΟΥΖ

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΗΑΡΔΗΑ γηα ην δηαγσληζκό « Φύιαμε ηεο
ΚΑΘ Α.Δ. – (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρώξνο ζηάζκεπζεο κεηαμύ ππιώλ 2 θαη 3 ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ.-Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.-Δθθιεζίαο) »

ΑΠΟΦΑΗ 548/5/04-08-2017

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 1989/25-7-2017 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο «
MEGA SPRINT GUARD ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΗΑΡΔΗΑ θαηά ηεο 546/5/12-7-2017 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ. σο πξνο ηα εμήο:
Α) ηελ αλάθιεζε ηεο πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηνπ Γ.. 546/5/12-7-2017 κε ηελ νπνία είρε
εγθξηζεί ην από 10-7-2017 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη
Β) Σελ αλαπνκπή ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ
ηερληθώλ θαθέισλ ησλ ζπκκεηερνπζώλ εηαηξεηώλ βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ
ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο ηεο ππ’ αξηζκ. 1020/12-4-2017 (α.α.
ζπζηήκαηνο 40879) δηαθήξπμεο, όπνπ νξίδεηαη όηη:
«….. Η βαθμολογία κάθε κπιηηπίος αξιολόγηζηρ κςμαίνεηαι από 100 έωρ 120 βαθμούρ. Η
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για ηιρ πεπιπηώζειρ πος ικανοποιούνηαι ακπιβώρ όλοι οι όποι
ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών. Η βαθμολογία αςηή αςξάνεηαι έως 120

βαθμούρ όηαν

ςπεπκαλύπηονηαι οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ…..» θαη άξα πξέπεη λα γίλεη

αλαινγηθή

αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ γηα ην θνκκάηη ηεο βαζκνινγίαο από 100 έσο 120
κνλάδεο, όπνπ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Γηαγσληζκνύ
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΕΜΑ 6ο: πγθξόηεζε εηδηθήο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο».

ΑΠΟΦΑΗ 548/6/04-08-2017
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Σελ ζύζηαζε ηεο θάησζη Δπηηξνπήο:
Α. Δηδηθή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο Γηεζλνύο Σαθηηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ Γηεζλνύο
Σαθηηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ, απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ. :


Γηαλλνύιε Μαξία, ( Πξόεδξνο )



Γθνύξηζαο Υξήζηνο ( Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο)



Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε (Μέινο)
κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θάησζη ππάιιεινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ
Ησάλλε Ηνξδάλνπ, Παπαγηάλλε Παλαγηώηε, Κνπηζνπξίδε Νηθόιαν.

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

