
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 622 

Με αριθμό 622/13-11-2020 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 13
ε
 Ννεκβξίνπ 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:30, π.κ. ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 622
ε
 ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο 

ππ’ αξηζκφλ 622/11-11-2020 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Δπηθχξσζε  ηνπ ππ’ αξηζκ.  620/29-10-2020 Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

3. Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Α-2 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο 

4. Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Α-39 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο. 

5. Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Α-43 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο 

6. Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Β-25 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο 

7. Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Β-49 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο 

8. Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Γ-28 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο 

9. Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Γ-39 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο 

10. Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Γ-58 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο 

11. Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Κ-13 θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξαο 

12. Έγθξηζε πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα εθκίζζσζε θαηαζηήκαηνο 140,50m
2
   

ζην θηίξην Γηνίθεζεο έλαληη πχιεο 4 ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

13. Πξνζζήθε  δηαηάμεσλ άξζξνπ 8 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ  Λεηηνπξγίαο  

Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

14. Απνδεκίσζε ππαιιήινπ ηεο Κ.Α.Θ.  

Παρέστησαν: 

Ο Πξφεδξνο Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο  

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αληψληνο Μπνχξεο  

Σα κέιε: α Παλαγηψηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο απφ ηελ ΔΔΤΠ 

   β) Βαζίιεο Υάηηαο, κέινο νξηζκέλνο απφ ηελ ΔΔΤΠ 

   γ) Μαηξψλα Μαξγηνιάθε, κέινο νξηζκέλε απφ ηελ ΔΔΤΠ 

  δ) Αζαλάζηνο Καδάλαο, κέινο πξνηαζείο απφ ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ 

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

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

              δ)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

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

Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΚΑΘ ΑΔ.,θ. Αλαζηάζηνο Δκκαλνπειίδεο 

Ζ  Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή 



ΘΕΜΑ 2
ο
 : Δπηθχξσζε  ηνπ ππ’ αξηζκ.  620/29-10-2020  Πξαθηηθνχ ηνπ  

                  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/2/13-11-2020 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

επηθχξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 620/29-10-2020  Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Αίηεκα αλαλέσζεο κίζζσζεο ηνπ Α-2 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/3/13-11-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Α-39 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/4/13-11-2020 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 



ΘΕΜΑ 5
ο
 : Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Α-43 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/5/13-11-2020 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 : Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Β-25 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/6/13-11-2020 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 : Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Β-49 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/7/13-11-2020 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 



 

ΘΕΜΑ 8
ο
 :Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Γ-28 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/8/13-11-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΕΜα 9
ο
 : Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Γ-39 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξά». 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/9/13-11-2020 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
 :Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Γ-58 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/10/13-11-2020 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 



ΘΕΜΑ 11
ο
 : Αίηεκα αλαλέσζεο κηζζψζεσο ηνπ Κ-13 θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/11/13-11-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
 : Έγθξηζε πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα εθκίζζσζε θαηαζηήκαηνο  

                     140,50M
2  

ζην θηίξην Γηνίθεζεο έλαληη πχιεο 4  ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο  

                      Θεζζαινλίθεο Α.Δ.
 

  

. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/12/13-11-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα 

1. Σελ έγθξηζε εθκίζζσζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

2. Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηφκελεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο . 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 23.11.2020. 

  3. Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο : 

   Α. Μαξία Γηαλλνχιε  

    Β  Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή  

    Γ. Παλαγηψηε Καξάκπεια  

  κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο, Θενδψξα Πάζρνπ, Ησάλλεο Σζηιηάο 

 4.  Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

   Α. Μαξίλα Πεηθίδνπ  

   Β . Αιέμαλδξν Καιέκν  

  Γ. σηήξην Αιεμίνπ  



Αλαπιεξσκαηηθά κέιε : Γεκήηξην Ληάπε, νθία Καξαθαζίδνπ, Ηψαλλε Ηνξδάλνπ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 13o: Πξνζζήθε  δηαηάμεσλ άξζξνπ 8 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

                                   Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 622/13/13-11-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία, κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε,  ηελ πξνζζήθε εδαθίνπ 11 ζηελ § 5 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ  Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ., σο αθνινχζσο: 

 

11.α. Μηζζψηξηα  επηρείξεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή β. επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ππνζηεξηθηηθά – ππνβνεζεηηθά πξνο ηηο ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαθηλνχλ λσπά 

νπσξνθεπεπηηθά – θξνχηα θαη  θξέαηα (κεηαθνξηθέο εηαηξείεο) θαη νη νπνίεο (α΄- β΄) 

θαηέρνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ αλπςσηηθά –πεξνλνθφξα  νρήκαηα  (θιαξθ)  νθείινπλ λα ηεξνχλ 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο γηα ηελ ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ (θιαξθ) 

πνπ δηαζέηνπλ, λα ζπκβάινπλ ζηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ λσπψλ πξντφλησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ & θξέαηνο,  αιιά θαη ζελ ηήξεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο φξνπο 

αζθαιείαο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

θαη θπξίσο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  θαη λα δηαζέζνπλ πξνο ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (άδεηεο ρεηξηζηνχ αλά θαηεγνξία 

κεραλήκαηνο έξγνπ, πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ αλπςσηηθνχ ζε ίζρχ). 

ε πεξίπησζε πνπ, είηε δελ θαηαηεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά  ζηα αξκφδηα φξγαλα  

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Σκήκα  Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ), είηε δηαπηζησζεί απφ ειέγρνπο ησλ 

αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Σερληθφο Αζθαιείαο) φηη δελ ηεξνχληαη 

νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη νξζήο ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ (θιαξθ) πνπ 

δηαζέηνπλ, ηφηε ζηηο κε ζπκκνξθσκέλεο κηζζψηξηεο επηρείξεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαζψο 

επίζεο θαη ζηηο ππνβνεζεηηθέο επηρεηξήζεηο (κεηαθνξηθέο) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν 

ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ.  ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο 147,00 € γηα θάζε παξάβαζε.  

Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.». 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 



ΘΕΜΑ 14
ο
 : Απνδεκίσζε ππαιιήινπ ηεο Κ.Α.Θ. 

ΑΠΟΦΑΗ 622/14/13-11-2020 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε νκφθσλα θάλεη δεθηή ηελ 

εηζήγεζε γηα ηελ: 

 α) δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαπξαγκάηεπζεο, ήηνη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 2480/2020 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ  Θεζζαινλίθεο. ζπλνιηθνχ 

πνζνχ XXXX €  θαη ηνπ εκίζενο ησλ επηδηθαζζέλησλ ηφθσλ, φπσο απηνί ζα πξνθχπηνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ. 

β) ηελ εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., λα ππνγξάςεη φια 

ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ εμνθιήζεσο θαη  

θαηάξγεζεο ηεο δίθεο) γηα ηνπ ππαιιήινπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. xxxx 

γ) ηελ παξαίηεζε απφ ηα έλδηθα κέζα θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 2480/2020 απφθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (εηδηθή δηαδηθαζία πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ – 

εξγαηηθά) ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο αληίζηνηρεο ηαπηφρξνλεο παξαίηεζεο θαη εθ κέξνπο ηνπ  

xxxx  θαη εμνπζηνδνηεί πξνο ηνχην ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο 

εηαηξείαο, ν νπνίνο νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1/19.06.2019 απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, θαη σο  Γηεπζχλσλ χκβνπινο κε ηελ ππ’αξηζ 620/2/25-09-2020 απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΓΔΜΖ, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο θαη λα ππνγξάςεη ηελ παξαίηεζε θαη φ,ηηδήπνηε άιιν έγγξαθν 

απαηηείηαη ελψπηνλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ θαη θάζε άιιεο αξρήο θαη 

ππεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ εληνιήο.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

     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 


