ΠΡΑΚΤΙΚΟ 578
Με αριθμό 578/27-09-2018
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 587η συνεδρίαση
αυτού κατόπιν της υπ’ αριθμόν 578/25-09-2018 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη
απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση.
2. Εναρμόνιση όρων σύμβασης φύλαξης με παρεχόμενες υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της
Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Παρέστησαν:
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Χαμπίδης Δημήτριος, εκπρ. του Δημοσίου
Τα μέλη: α) Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος, εκπρ. του Δημοσίου
β) Σκουλαριώτης Δημήτριος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου
γ) Κογιάννης Θεόδωρος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου
δ) Αλβανού Ελένη, μέλος εκπρ. του Δημοσίου
ε) Χαραλαμπίδης Ιωάννης, εκπρ. Σ.Ε.Κ.Λ.Θ. μέλος
στ) Τσέρνος Ιωάννης, εκπρ. εκπρ. Ένωσης Εμπόρων Κρέατος, μέλος
ζ) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Δ.Σ.,& Διευθυντής της Κ.Α.Θ. Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσουρίδης
Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 2ο: Εναρμόνιση όρων σύμβασης φύλαξης με παρεχόμενες υπηρεσίες φύλαξης των
εγκαταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 578/2/27-09-2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την επαναδιατύπωση των
όρων της ισχύουσας σύμβασης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. με την ανάδοχο εταιρεία φύλαξης, καθώς δεν αποτελούν
ουσιώδεις όρους τόσο της σύμβασης όσο και της αρχικής Διακήρυξης από την οποία προέκυψε η εν ισχύ
σύμβαση, ως ακολούθως:
« 4. Αντικατάσταση προσωπικού: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει απολογιστικά
μηνιαίως, εβδομαδιαία κατάσταση του προσωπικού που έχει απασχοληθεί ανά ημέρα και ανά βάρδια.
Αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. για την υποστήριξη του ΖυγιστηρίουΕπίβλεψη της έκδοσης Τ.Π.Υ. στο Ζυγιστήριο-Ταμείο Τελωνείου καθώς και στις υπόλοιπες Πύλες της Κ.Α.Θ.
Α.Ε., δύναται να γίνει από την ανάδοχο εταιρεία. για λόγω αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της ή πάντως για
σπουδαίο λόγο, Για το προσωπικό αυτό η ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα και να αιτιολογεί επαρκώς
την Κ.Α.Θ. Α.Ε. για την αντικατάστασή του για την υποστήριξη του Ζυγιστηρίου.

Επιπρόσθετα η Κ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού…………
7. Έκτακτη αντικατάσταση : Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης
αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να γίνεται – κατά προτεραιότητα- από
άτομο που ήδη είναι εκπαιδευμένο στη φύλαξη των χώρων της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
9. Τήρηση εντύπων βιβλίων: Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί βιβλίο, όπου κάθε φύλακας θα σημειώνει
οτιδήποτε συμβεί κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, και θα υπογράφεται σε καθημερινή βάση από τον
αρχιφύλακα και για το οποίο θα λαμβάνει άμεσα γνώση η Κ.Α.Θ. Α.Ε, μέσω των ημερήσιων αναφορών που θα
κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. .».

.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος η δεύτερη των συμβαλλομένων οφείλει να προσκομίσει στην Κ.Α.Θ.
Α.Ε…….
δ) Βεβαίωση της ετήσια Επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 , μετά από πιστοποίηση της άριστης ή όχι παροχής των υπηρεσιών φύλαξης που θα χορηγεί προς
την ανωτέρω Επιτροπή της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ο προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
στ) Απολογιστικά μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας απασχολούμενου προσωπικού στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Οι προαναφερόμενοι όροι θα αποτυπωθούν στην ανανέωση της εν ισχύ σύμβασης η οποία θα έχει
Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Α) ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β) ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γ) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤ) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

