ΠΡΑΚΣΙΚΟ 559
Με αριθμό 559/15-2-2018
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 15 ε
Φεβξνπαξίνπ εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00 κ.κ. ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ζπλήιζε ζηελ 559ε ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 559/13-2-2018 πξόζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.
3. Έγθξηζε πξαθηηθώλ ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ γηα ηηο πξνκήζεηεο γηα ηνλ εμνπιηζκό
ηνπ γξαθείνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG.
4. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηνλ επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό πληήξεζε ηνπ
Ζιεθηξνκεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
5. Λύζε ζύκβαζεο κε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ηε παξνρή ηεο ππεξεζίαο «ΤΝΣΑΞΖ
ΣΩΝ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ ΚΑΘ ΑΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ
ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ 2017»
6. Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ
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) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. 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.

ΘΔΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ

ΑΠΟΦΑΗ 559/2/15-2-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ ππ’ αξηζ.
Α-34 θαηαζηήκαηνο θαηαζηεκάησλ ε ππό ζύζηαζε εηεξόξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«ΚΑΡΦΑΡΙΓΗ – ΚΑΡΑΪΟΡΓΑΝΙΓΟΤ Ο.Δ.ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.», ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε
ππάξμεσο κηζζσηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο
1.000 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζε δύν δόζεηο, πνπ αθνξά ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο σο
εμήο:
Γόζε 500€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Γόζε 500€ εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Να ηεζεί όξνο ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό όηη

ε κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο

κεηαβνιήο εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα επηθέξεη ηελ
απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο.
Να ζπκβιεζεί σο εθ ηξίηνπ ζπκβαιιόκελνο εγγπεηήο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο
κίζζσζεο, νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ηνπ εηεξόξξπζκνπ κέινπο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 3ο: Έγθξηζε πξαθηηθώλ ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ γηα ηηο πξνκήζεηεο γηα ηνλ
εμνπιηζκό ηνπ γξαθείνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG.

ΑΠΟΦΑΗ 559/3/15-2-2018
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία,
κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ
γηα ηα αλσηέξσ αλαθεξζέληα είδε θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδώλ (Γξάζε 4.1.2), δηα ππνγξαθή
ζύκβαζεο, κε ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο γηα ην Πξόγξακκα V-A “Διιάδα - Βνπιγαξία
2014-2020”, σο εμήο :

Α. Πξνκήζεηα 2 γξαθείσλ – 2 θαζηζκάησλ – 2 βηβιηνζεθώλ από ηελ «ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΗΣΗ»
ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ – ΔΠΣΑΜΖΝΗΣΑΚΖ ΟΔ, κε θόζηνο : 740,00€ πιένλ Φ.Π.Α. .
Β. Πξνκήζεηα 2 laptops, 1 fax, 1 ηειεθώλνπ, έλα θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο, από ηελ
επηρείξεζε ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟ, κε θόζηνο 1.075,00€ πιένλ Φ.Π.Α
Γ. Πξνκήζεηα 5 θαηαςπθηώλ, από ηελ επηρείξεζε RAMOS AE, κε θόζηνο 1475,00 €
πιένλ Φ.Π.Α..
Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ ζα είλαη απνιύησο ζύκθσλεο κε ηηο
πξνζθνξέο πνπ ππέβαιαλ νη αλάδνρεο επηρεηξήζεηο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 4ο : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηνλ επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό πληήξεζε
ηνπ Ζιεθηξνκεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 559/4/15-2-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα
1. Tελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο
2. Σε θήξπμε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο εηαηξείαο «ΔΝΑΤΖ ΗΚΔ» γηα ην έξγν
«ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.(Κ.Α.Θ. Α.Δ.)», κε πξνζθεξζείζα ηηκή #39.000,00 € #
πιένλ Φ.Π.Α., γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο, κε δηθαίσκα από κέξνπο ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. γηα αλαλέσζε έμη ( 6) επηπξόζζεησλ κελώλ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 5ο :

Λύζε ζύκβαζεο κε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ηε παξνρή ηεο ππεξεζίαο

«ΤΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ ΚΑΘ
ΑΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ 2017»

ΑΠΟΦΑΗ 559/5/15-2-2018
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηε ιύζε ηεο
ζύκβαζεο κε ηελ θα Πεηαθάθε Άλλα από 31.01.2018 γηα ηελ ππεξεζία «ΤΝΣΑΞΖ ΣΩΝ
ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ ΚΑΘ ΑΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ
Γ.Π.Υ.Α. ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ 2017» θαη ηελ εθ λένπ έξεπλα αγνξάο γηα εύξεζε ζπλεξγάηε ν
νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ σο άλσ αλαθεξόκελε ππεξεζία .
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 6ο : Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ»

ΑΠΟΦΑΗ 559/6/15-2-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε
όισλ ησλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, πνπ έρνπλ
ζπληαρζεί γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην 2018.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
Β) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Γ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ

