
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 577 

Με αριθμό 577/19-09-2018 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 19
ε  

επηεκβξίνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 577
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 577/17-09-2018 

πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Έθδνζε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

     (Καλνληζκόο Μηζζώζεσλ Κ.Α.Θ. Α.Δ.) 

3. Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

4. Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο Λαραλαγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο ζηελ 

      Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

5. Δμέηαζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 1866/27-6-2018 πξόζθιεζεο  

      Δθδήισζεο  Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. Κ-15 θαηαζηήκαηνο ηεο  

      Κξεαηαγνξάο. 

6. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

7. Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο  ζύκβαζεο 

     παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

8. Παξαρώξεζε κε ρξήζε αίζξηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε ζθνπό ηελ ζπιινγή 

     Αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ  πνπ απνξξίπηνληαη από ηα θαηαζηήκαηα θαη ηα γξαθεία ηεο 

     Κ.Α.Θ.  Α.Δ. 

9. Παξαρώξεζε κε ρξήζε αίζξηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε ζθνπό ηελ απνθνκηδή  

     παιαηώλ θαη θαηεζηξακκέλσλ παιεηώλ. 

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 

                  δ)  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. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο 



Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θ. Αλαζηάζηηνο Δκκαλνπειίδεο 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 : Έθδνζε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.  

                     (Καλνληζκόο Μηζζώζεσλ Κ.Α.Θ. Α.Δ.). 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 577/2/19-09-2018 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξόηαζε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή , αθνύ πξνεγεζεί δηαβνύιεπζε κε ηνπο εκπιεθνκέλνπο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 577/3/19-09-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

Α) απνθαζίδεη νκόθσλα λα αλαβιεζεί ε ζπδήηεζε γηα ηνπο κηζζσηέο ησλ πεξηπηώζεσλ (α) 

θαη (γ). 

Β) απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, Η) γηα ηνλ θ. Γεκήηξην 

αξεζάββα (κηζζσηή ηνπ Γ-65) λα πξνρσξήζεη ζηελ ζπδήηεζε ηεο ήδε εθθξεκνύο ελώπηνλ 

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο ππ’ αξηζ. θαηαζ. ΓΑΚ 34980/2017 αγσγήο κηζζσκάησλ θαη 

απόδνζεο κηζζίνπ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 12/11/2018, νπόηε θαζίζηαηαη πιένλ άλεπ 

αληηθεηκέλνπ εθ λένπ θαηαγγειία ιόγσ κε ύπαξμεο ηνπ απαηηνύκελνπ ηδίξνπ θαη ΗΗ) γηα ηνλ 

θ. Γεώξγην Γατηαλίδε  (κηζζσηή ηνπ  Γ-43) λα πξνβεί ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 1177/2016 

δηαηαγήο απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ θαη λα θαηαηεζεί αγσγή γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ κηζζσηηθώλ 

νθεηιώλ ηνπ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



ΘΕΜΑ 4
ο
 : Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο Λαραλαγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο ζηελ  

                    Κ.Α.Θ.  Α.Δ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 577/4/19-09-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε λα πξνρσξήζεη ζηελ άζθεζε αγσγήο 

δηεθδίθεζεο κηζζσηηθώλ νθεηιώλ θαη απόδνζεο ησλ κηζζίσλ ππό ηελ δηαιπηηθή αίξεζε όηη ζε 

πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ πξνβνύλ ζε εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ηνπο έσο ηελ ζπδήηεζε ηεο 

αγσγήο, ε ΚΑΘ  Α.Δ. δε ζα πξνρσξήζεη ζηε ζπδήηεζε ρσξίο γη’ απηό λα απαηηείηαη λέα 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπο παξαθάησ κηζζσηέο: 

  

ΠΕΛΑΣΗ 

ΜΠΟΤΓΗΟΤΚΛΖ ΑΡΗΣΔΑ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ, Γ 54 

THESS FRUIT & VEGGIE ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ I.K.E.  Γ 66 

ΕΑΒΟ Κ. ΔΠΔ ΚΑΣ/ΜΑ Γ-48 Γ-49, Α-38 

ΒΑΞΔΒΑΝΗΓΖ ΓΖΜ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΣ/ΜΑ Γ-63 

ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ Α.-ΔΚΗΕΗΓΖ Μ. ΔΔ   Α-9 

ΘΔΟΓΩΡΟΤ Κ & ΗΑ ΟΔ, Β-4, Β-5 

ΗΩΑΝΝΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ Γ39 

ΣΑΠΑΝΑΡΖ ΟΤΛΣΑΝΑ ΣΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΚΑΣ/ΜΑ Α-31, Α-72 1/2 

ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΑΒΡΑΑΜ ΚΤΛΗΚΔΗΟ ΠΤΡ. Γ 

ΓΔΓΔΝΑΚΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΜΟΝ/ΩΠΖ ΔΠΔ Γ.Σ. ΚΑΛΟΓΖΡΟ Β26 

ΝΑΗΟΤΓΖ ΔΡΑΦΔΗΜ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Β-15 

ΣΡΑΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΑΝΣΩΝΗΟΤ Α 44 

 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

               

ΘΕΜΑ 5
ο
 : Δμέηαζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 1866/27-6-2018 πξόζθιεζεο 

                     Δθδήισζεο  Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. Κ-15 

                     θαηαζηήκαηνο ηεο  Κξεαηαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 577/5/19-09-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:  

1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο. 



2. Σελ έγθξηζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο  Παππάο 

Γεώξγηνο, ε νπνία ζπγθέληξσζε ζπλνιηθά 726,40μόρια. 

3. Σε κίζζσζε ηνπ Κ-15 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο ζε απηή,  κε κεληαίν 

κίζζσκα 1.400,00 €, πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ραξηνζήκνπ θαη ησλ κεληαίσλ 

δαπαλώλ ηειώλ ύδξεπζεο, θαζώο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο ΓΔΖ ζε δύν δόζεηο, 

ζύκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ππεύζπλε δήισζε. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 : Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 577/6/19-09-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα : Η) απνξξίπηη 

ηελ  έλζηαζε ηνπ θ. Βάζζνπ Κιεάλζε, δηόηη είλαη νπζία αβάζηκε, θαζόζνλ δελ 

απνδεηθλύνληαη από πνπζελά νη ηζρπξηζκνί ηνπ θαη ΗΗ) επηβάιιεη πξόζηηκν 30,00 επξώ 

έθαζην γηα θάζε κία από ηηο παξαβάζεηο πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ κε ηα ππ’ αξηζκ. 2315/14-8-

2018, 2321/16-8-2018, 2322/16-8-2018 έγγξαθα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.( ζπλνιηθό πνζό πξνζηίκσλ 

3 Υ 30,00 επξώ=90,00 επξώ).  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 :  Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο  

                        ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 577/7/19-09-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα  ηελ 

έγθξηζε  παξαιαβήο ηεο παξνρήο  όισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ  ππεξεζηώλ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 



ΘΕΜΑ 8
ο
 :  Παξαρώξεζε κε ρξήζε αίζξηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε ζθνπό ηελ 

                      ζπιινγή Αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ  πνπ απνξξίπηνληαη από ηα  

                      θαηαζηήκαηα θαη ηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ.  Α.Δ.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 577/8/19-09-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ έγθξηζε ηεο Πξνθήξπμεο γηα ηελ κε ρξήζε αίζξηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε 

ζθνπό ηελ ζπιινγή Αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ  πνπ απνξξίπηνληαη από ηα 

θαηαζηήκαηα θαη ηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ.  Α.Δ.  

2. Ο Γηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ 2
α
 Οθησβξίνπ 2018 . 

3  Σελ ζύζηαζε επηηξνπήο απνηεινύκελεο από ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.  

   Σζηιηάο Ησάλλεο  

   Ηνξδάλνπ Ησάλλεο   

   Καξάκπειαο Παλαγηώηεο  

   Καη αλαπιεξσκαηηθά κέιε  

   Γθνπξηζαο Υξήζηνο  

   Ληάπεο Γεκήηξηνο  

   Αιεμίνπ σηήξηνο  

 κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα ηνπ Πξναλαθεξόκελνπ  πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

         4.Σελ ζύζηαζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ απνηεινύκελε από ηνπο : 

   Παλαγηώηεο Παπαγηάλλεο  

   Κνπηζνπξίδεο Νηθόιανο  

   Πνιπμέλε Καιατηδή  

 Αλαπιεξσκαηηθά κέιε : Μαξία Γηαλλνύιε –Καιέκνο Αιέμαλδξνο – Πεηαλίδεο  

                                              Κσλζηαληίλνο.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 9
ν
 : Παξαρώξεζε κε ρξήζε αίζξηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε ζθνπό ηελ 

                    απνθνκηδή παιαηώλ θαη θαηεζηξακκέλσλ παιεηώλ. 

ΑΠΟΦΑΗ 577/9/19-09-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ παξαρώξεζε κε ρξήζε αίζξηνπ θνηλόρξεζηνπ 

ρώξνπ κε ζθνπό ηελ απνθνκηδή παιαηώλ θαη θαηεζηξακκέλσλ παιεηώλ 

2. Ο Γηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ 2
α
 Οθησβξίνπ 2018 θαη ε παξαρώξεζε ζα έρεη 

δηάξθεηα έμη (6) κήλεο κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα άιινπο έμη (6) . 

3.  Σελ ζύζηαζε επηηξνπήο απνηεινύκελεο από ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.  

Σζηιηάο Ησάλλεο  

Ηνξδάλνπ Ησάλλεο   

Καξάκπειαο Παλαγηώηεο  

Καη αλαπιεξσκαηηθά κέιε  

Γθνπξηζαο Υξήζηνο  

Ληάπεο Γεκήηξηνο  

Αιεμίνπ σηήξηνο  

κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα ηνπ Πξναλαθεξόκελνπ  πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

4. Σελ ζύζηαζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ απνηεινύκελε από ηνπο : 

Παλαγηώηεο Παπαγηάλλεο  

Κνπηζνπξίδεο Νηθόιανο  

Πνιπμέλε Καιατηδή  

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε : Μαξία Γηαλλνύιε –Καιέκνο Αιέμαλδξνο – Πεηαλίδεο  

                                            Κσλζηαληίλνο.  

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 

Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                   Σ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


