ΠΡΑΚΣΙΚΟ 588
Με αριθμό 588/26-2-2019
ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 26 ε
Φεβξνπαξίνπ 2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00 κ.κ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 588ε ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 587/22-02-2019
πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ
ζέκαηα:
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος παρατώρηζης γραθείοσ 50,00 η.μ. ζηο
κηίριο Διοίκηζης ζηην Κενηρική Αγορά Θεζζαλονίκης Α.Ε.
3.πλέπεηεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ θαησηάηνπ κηζζνχ θαη ηνπ θαησηάηνπ
εκεξνκίζζηνπ.
4.πδήηεζε γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ αλάπιαζεο ηεο
Αγνξάο ζην ΔΠΑ 2014-2020.
Παρέζηηζαν:
Σα κέιε: α) Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο, Αληηπξφεδξνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
β) Κνγηάλλεο Θεφδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
γ) Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ε) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο
ζη) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο
Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.., θα. Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή, ππάιιεινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Ο Γηεπζπληήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θ. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
ΘΕΜΑ 1o : Δλεκέξσζε.
ΑΠΟΦΑΗ 588/1/26-02-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
αλάζεζε ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ζηνλ
Αληηπξφεδξν ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θ. Θεφδσξν Παπαδφπνπιν γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε απνπζία
ηνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 12 ηνπ Καλνληζκνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 2ο : Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παξαρψξεζεο γξαθείνπ 50,00 η.κ. ζην
θηίξην Γηνίθεζεο ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 588/2/26-02-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
1. Σελ έγθξηζε ελνηθίαζεο ησλ γξαθείσλ ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο.
2.

Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηφκελεο Πξφζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο.

3.

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 27ε Μαξηίνπ 2019 θαη ψξα 10:30.
4. Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Α) Κνπηζνπξίδε Νηθφιαν

Β) Μαξία Γηαλλνχιε
Γ) Καιέκν Αιέμαλδξν
Καη αλαπιεξσκαηηθά κέιε
Ηνξδάλνπ Ησάλλε, Καξάκπεια Παλαγηψηε θαη Παζρνπ Θενδσξα
κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα ηνπ Πξναλαθεξφκελνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ.
5. Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο:
Α) Γθνχξηζα Υξήζην
Β) Ληάπε Γεκήηξην
Γ) Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: Καξαθαζίδνπ νθία, Πνιπμέλε Καιατηδή, Πεηαλίδε Κσλζηαληίλν.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 3ο : πλέπεηεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ θαησηάηνπ κηζζνχ θαη ηνπ θαησηάηνπ
εκεξνκίζζηνπ

ΑΠΟΦΑΗ 588/3/26-02-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:

Α) ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ απφ 1-2-2019 κε ηελ MEGA SPRINT GUARD γηα ηελ
ππεξεζία «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), θαη κε ηνλ ΥΑΛΣΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ EXRESS CLEANING γηα ηελ ππεξεζία
«ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – Α) ησλ WC (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ
ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.),Β) Δζσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο
Λαραλαγνξάο, Γ) Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.,Γ) Δθθιεζίαο, ε) Φπιαθίσλ
ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.», κφλν σο πξνο ηελ ακνηβή, ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 1050/19-22019 έγγξαθν δηεπθξηλήζεσλ ηεο ΔΑΓΖΤ.
Αλαιπηηθφηεξα, νη ακνηβέο ησλ 2 εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ λα απμεζνχλ θαηά 10,9% φζνλ
αθνξά ζην εξγαηηθφ θφζηνο κφλν (πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ΔΓΔ) θαζψο πιεξνχληαη
ζσξεπηηθά νη φξνη ηνπ άξζξνπ 132 §§ 1 παξ. γ’ , εδάθε. ηειεπηψ. 4 , 2Ν. 4412/2016
Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο (άξζξν 72 Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) ζχκθσλα
κε ην νπνίν «Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) …. γ)
φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: αα) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο
πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή
αλαζέηνπζα αξρή, β) ε ηξνπνπνίεζε δελ
κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θύζη ηηρ ζύμβαζηρ,γ) οποιαδήποηε αύξηζη ηηρ ηιμήρ δεν ςπεπβαίνει
ηο 50% ηηρ αξίαρ ηηρ απσικήρ ζύμβαζηρ ή ηηρ ζςμθωνίαρ-πλαίζιο».
Β) Σελ καηαίσζε ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 3501/29-11-2018 Γηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα
δεκφζηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – Α) ησλ WC (Λαραλαγνξάο –
Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.),Β) Δζσηεξηθψλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο, Γ) Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο
ΚΑΘ Α.Δ., Γ) Δθθιεζίαο, ε) Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.», κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο θαη ηελ
πξνθήξπμε ηνπ εθ λένπ, ηξνπνπνηψληαο ηνπο φξνπο σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζχκθσλα
κε ην άξζξ. 106 § 2 Ν. 4412/2016, θαη κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 1050/19-2-2019 έγγξαθν
δηεπθξηλήζεσλ ηεο ΔΑΓΖΤ θαζψο θξίλεη φηη, ελ ζέκαηη θαλνληζηηθή κεηαβνιή έρεη
αλαηξέςεη νπζησδψο ην νηθνλνκηθφ ζεκέιην ηεο ζρεδηαζζείζαο -κε βάζε ην πξνυθηζηάκελν
θαλνληζηηθφ πιαίζην- δηαδηθαζίαο, κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε απνηειεζκαηηθή
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ηπρφλ αλαηεζεί.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΕΜΑ 4ο: πδήηεζε γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ αλάπιαζεο ηεο
Αγνξάο ζην ΔΠΑ 2014-2020.
Σν ζέκα αλαβάιιεηαη ιφγσ κε έγθαηξεο απνζηνιήο ηεο εηζήγεζεο

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΚΑΘ Α.Δ.

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Α) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
Β) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Γ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ
Δ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

