
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 590 

Με αριθμό 590/14-03-2019 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 14
ε  

Μαξηίνπ 2019 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 π.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 590
ε
 

ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 590/12-03-2019 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

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

      παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

4. Τπνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην ΔΠΑΝΔΚ (Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα 

      «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα») έξγσλ εθζπγρξνληζκνύ  

        εγθαηαζηάζεσλ  ΚΑΘ Α.Δ. 

Παρέστησαν: 

Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

Σα κέιε:  α) Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο, Αληηπξόεδξνο,  εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                β) Ράπηε Δπαγγειία, κέινο νξηδόκελε από ηνλ κέηνρν 

                γ) Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

             δ) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

               ε) Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

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

          ε)  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 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

 ΘΕΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 590/2/14-03-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα γίλεη δεθηό ην 

αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε λ κίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζ. Α-26 θαηαζηήκαηνο  ρνλδξηθήο 

πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ε ππό ζύζηαζε εηεξόξξπζκε  εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«ΜΔΡΣΕΔΜΔΚΖ ΓΖΜ. & ΗΑ Δ.Δ.», ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε ύπαξμεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο 



πξνο ηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο  πνζνύ 2.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. ζε δύν δόζεηο, σο εμήο: 

Γόζε 1.000€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Γόζε 1.000€ εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ αλά θαηάζηεκα. 

 Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ 

ζπκθσλεηηθνύ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο, δηόηη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 7§1 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

Ζ απόθαζε ζα ηζρύζεη από ηελ πιήξε εμόθιεζε ησλ ελδερνκέλσο δεκηνπξγεζεηζώλ 

ελδηάκεζσλ νθεηιώλ. 

Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό κε ηελ ππνθαζηζηάκελε ζηελ κίζζσζε, ππό 

ζύζηαζε εηεξόξξπζκε  εηαηξεία ««ΜΔΡΣΕΔΜΔΚΖ ΓΖΜ. & ΗΑ Δ.Δ.». 

   Να ζπκβιεζεί εθ ηξίηνπ σο  εγγπεηήο  ν θ. Γεώξγηνο Λάηζηνο, σο λόκηκνο εθπξόζσπνο θαη 

γηα ινγαξηαζκό ηνπ εηεξόξξπζκνπ  κέινπο («ΦΡΟΤΣΑ ΛΑΣΗΟ ΔΔ»), όζν θαη αηνκηθώο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 :  Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο  

                       ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 590/3/14-03-2019 

 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία(κεηνςεθεί ε θα. Ράπηε)  ηελ έγθξηζε  παξαιαβήο ηεο παξνρήο  όισλ ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ  ππεξεζηώλ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4ο: Τπνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην ΔΠΑΝΔΚ (Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα  

                «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα») έξγσλ εθζπγρξνληζκνύ  

                εγθαηαζηάζεσλ  ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 590/4/14-03-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  θαη ηελ πξναλαθεξόκελε επηζηνιή 

αιιαγήο ηεο ςήθνπ ηνπ θ. Σζέξλνπ, απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, κεηνςεθνύλησλ ησλ θ. 

Υαξαιακπίδε, θ. θνπιαξηώηε, θα. Αιβαλνύ θαη θαο. Ράπηε  ηελ έγθξηζε  ηεο πξόηαζεο γηα ηελ 

αίηεζε ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. γηα ρξεκαηνδόηεζή ηεο, αηό ην ΔΠΑΝΔΚ 

(Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα») ησλ έξγσλ 

εθζπγρξνληζκνύ  ησλ εγθαηαζηάζεσλ  ΚΑΘ Α.Δ. 

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) ΡΑΠΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

Β) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Γ) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Δ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Σ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                     Ε)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


