ΠΡΑΚΣΙΚΟ 546
Με αριθμό 546/12-07-2017
ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 12 ε Ηνπιίνπ
εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00 κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ
546ε ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 546/10-7-2017 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ
απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Έγθξηζε απνδνρήο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν “ Supporting Social
Enterprises in combating poverty and social exclusion” θαη αθξσλύκην “SOCIAL
PLATE”,

ην

νπνίν

ζπγρξεκαηνδνηείηαη

από

ην

Πξόγξακκα

Δπξσπατθήο

Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο INTERREG V-A “Διιάδα – Βνπιγαξία 2014-2020.
3. Άκεζεο πξνκήζεηεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
4. Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ».
5. 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). - Α΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ.
Παρέζηηζαν:
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.
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΘΔΜΑ 2ο: Έγθξηζε απνδνρήο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν “ Supporting Social
Enterprises in combating poverty and social exclusion” θαη αθξσλύκην
“SOCIAL PLATE”, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα
Δπξσπατθήο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο INTERREG V-A “Διιάδα –
Βνπιγαξία 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΗ 546/2/12-7-2017

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία,
κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε:


ηελ απνδνρή πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ εγθξίζεθε από Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δσρωπαϊκής Γιαζσνοριακής σνεργαζίας INTERREG V-A
“Δλλάδα – Βοσλγαρία 2014-2020”, κε ηίηιν «Supporting Social Enterpises in
combating poverty and social exclusion» θαη αθξσλύκην «SOCIAL PLATE»,
θαηά ηελ παξαπάλσ αλάιπζε



ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Υακπίδε, Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο θαη λα
ππνγξάςεη ν ίδηνο ή λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ θάζε απαηηνύκελν
έγγξαθν ζρεηηθό κε ην έξγν



ην άλνηγκα ελόο άηνθνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ππό ηελ δηαρείξηζε ηεο
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ., κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλνληαη
απνθιεηζηηθά όιεο νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν., ζύκθσλα
κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα –
Βνπιγαξία 2014-2020.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

Θέμα 3 ο :

Άκεζεο πξνκήζεηεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 546/3/12-7-2017

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα
ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δίρσο ηελ πξνζθόκηζε θνξνινγηθήο
ελεκεξόηεηαο κέρξη ζήκεξα θαζώο επίζεο θαη απηώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην κέιινλ.

Ζ παξνύζα απόθαζε αθνξά ζε δαπάλεο πνπ είλαη ρακεινύ θόζηνπο, κέρξη 400,00€ θαη ζα
εμνθιεζνύλ (ή εμνθιήζεθαλ) από ην Κεληξηθό Σακείν ηεο ΚΑΘ Α.Δ., δελ ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα πξνζθόκηζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο θαη ζεσξνύληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

Θέμα 4 ο : Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ»

ΑΠΟΦΑΗ 546/4/12-7-2017

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 Ηνύλην 2017.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

Θέμα 5ο : 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). - Α΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ.

ΑΠΟΦΑΗ 546/5/12-7-2017
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ
έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιόγεζε-βαζκνιόγεζε
ησλ ζπκκεηερνπζώλ εηαηξηώλ ζηνλ δηαγσληζκό, θαζώο θαη ηελ ζπλέρηζε απηνύ ζην επόκελν
ζηάδην, ήηνη ην άλνηγκα Οηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. Ζ αμηνιόγεζε-βαζκνιόγεζε ζύκθσλα κε
ην πξαθηηθό είλαη:
1. Ζ MEGA SPRINT GUARD ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ κε 114 βαζκνύο.

2. Ζ SWEDISH SYSTEMS SECURITY

ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ κε 114 βαζκνύο,
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

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

