
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 621 

Με αριθμό 621/29-10-2020 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

 

 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 29
ε
 Οθησβξίνπ 2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00, ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 621
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο 

ππ’ αξηζκόλ 621/23-10-2020 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Δλεκέξσζε 

2. Δπηθύξσζε  ησλ ππ’ αξηζκ.  619/18-09-2020 θαη 620/25-09-2020 Πξαθηηθώλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 2624/01.09.2020 Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ππ’ αξηζκ. Κ-9 θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο 

(1ν ζηάδην). 

4. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 2624/01.09.2020 Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ Κ-9 θαηαζηήκαηνο ηεο 

Κξεαηαγνξάο, ζηάδην βαζκνιόγεζεο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

5. Κήξπμε άγνλεο ηεο Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παξαρώξεζεο 

γξαθείνπ 43,69 η.κ. ζην θηίξην Γηνίθεζεο. 

6. Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο γηα ηελ ππεξεζία ηεο Φύιαμεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

Παρέστησαν: 

Ο Πξόεδξνο Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο  

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Αληώληνο Μπνύξεο  

Σα κέιε: α Παλαγηώηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ 

   β) Βαζίιεο Υάηηαο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ 

   γ) Μαηξώλα Μαξγηνιάθε, κέινο νξηζκέλε από ηελ ΔΔΤΠ 

  δ) Αζαλάζηνο Καδάλαο, κέινο πξνηαζείο από ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθώλ 

              ε)  Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο 

            ζη) Ησάλλεο Σζέξλνο, εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο 

              δ)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

Ο Αλαπιεξσηήο  Γηεπζπληήο  ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Κνπηζνπξίδεο Νηθόιανο 

Ζ  Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2
ο
 : Δπηθύξσζε  ησλ ππ’ αξηζκ.  619/18-09-2020 θαη 620/25-09-2020  

                   Πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 621/2/29-10-2020 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

επηθύξσζε ησλ ππ’ αξηζκ.  619/18-09-2020 θαη 620/25-09-2020 Πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 2624/01.09.2020 Πξόζθιεζε  

                   Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ππ’ αξηζκ. Κ-9 θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο  

                    (1
ν
 ζηάδην). 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 621/3/29-10-2020 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1.- Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο. 

2.- Να πεξάζεη ζην επόκελν ζηάδην ηεο  αμηνιόγεζε θαη απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ε αίηεζε ηεο εηαηξείαο «Λάιαο & ηα ΔΔ». 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  4
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 2624/01.09.2020 Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ Κ-9 θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο, 

ζηάδην βαζκνιόγεζεο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 621/4/29-10-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο. 

2.Σελ θαηαθύξσζε ηνπ Κ-9 θαηαζηήκαηνο ζηελ εηαηξεία «Λάλας & ια Ε.Ε.» κε  

ζπλνιηθή βαζκνινγία 729,5 κόξηα, κε κεληαίν αξρηθό κίζζσκα 1.403,00€, πιένλ ηνπ 

αλαινγνύληνο ραξηνζήκνπ θαη ησλ κεληαίσλ ηειώλ ύδξεπζεο θαη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

πνζνύ 5.000€, 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 5.000,00 πιένλ ΦΠΑ 24%. Ο λένο κηζζσηήο ζα θαηαβάιιεη πνζό 

1.200€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ην πνζό ησλ 5.000€ ζε 23 

κεληαίεο δόζεηο, ζύκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα ππεύζπλε δήισζε ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη 

ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 2624/01.09.2020 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Κήξπμε άγνλεο ηεο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παξαρώξεζεο 

γξαθείνπ 43,69 η.κ. ζην θηίξην Γηνίθεζεο 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 621/5/29-10-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο 

2. Σελ θήξπμε ηεο ππ’ άξηζκ. πξση. 2757/11.09.2020 πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο παξαρώξεζεο γξαθείνπ 43,69 η.κ. ζην θηίξην Γηνίθεζεο σο άγνλε.   

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



ΘΕΜΑ 6
ο
 : Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο γηα ηελ ππεξεζία ηεο Φύιαμεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 621/6/29-10-2020 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο κε ηελ 

εηαηξεία MEGA SPRINT GUARD ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

«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)» σο πξνο ηελ ακνηβή θαη ηηο λέεο ώξεο απαζρόιεζεο.  

Σν κεληαίν θόζηνο ηεο ππό ηξνπνπνίεζε ζύκβαζεο πξνθύπηεη : 

 Με αλαγσγή ηνπ εβδνκαδηαίνπ θόζηνπο ζε κεληαίν θόζηνο (365 εκεξεο/12 

κήλεο=30,42) : 7578,98/7*30,42=32.936,08€ 

 ην κεληαίν θόζηνο ηνπ Τπεύζπλνπ εγθαηαζηάζεσλ :1618,55€ 

 ηα Γηνηθεηηθά θόζηε – απξόβιεπηα-εξγνιαβηθν όθεινο- θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ: 

734,38€ 

=32.936,08€ +1.618,55€+734,38 =35.289,01€ πιένλ Φ.Π.Α. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο από 24.12.2019 ζύκβαζεο 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                                           Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

     ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ                               ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ 

Β) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ 

Γ) ΜΑΓΚΑ  ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

Γ) ΜΑΣΡΩΝΑ ΜΑΡΓΗΟΛΑΚΖ 

Δ) ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΕΑΝΑ  

η) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Ε) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ 

Ζ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


