
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 574 

Με αριθμό 574/06-08-2018 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 6
ε  

Απγνύζηνπ 2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 15:00, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 574
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 574/03-08-2018 πξόζθιεζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Αηηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ 

3. Δμέηαζε αηηήκαηνο κηζζσηώλ γηα δηαθαλνληζκό νθεηιώλ. 

4. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

5. Δμέηαζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ δηαγσληζκό: «Αλάζεζε ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: “SUPPORTING SOCIAL 

ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION” ΜΔ 

ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ: “SOCIAL PLATE”», ζηάδην απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, νκάδα Β. 

6. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

Παρέστησαν: 

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

Σα κέιε:  α) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                 β) Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ   

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

                  δ)   Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. 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 ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

ΘΔΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 574/2/06-08-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 



1. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηνπ ππ’ αξηζ. 

Α-42 θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ν  Υξήζηνο Γθξέδηνο 

ηνπ Γεκεηξίνπ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε πξνζθόκηζεο βεβαίσζεο πεξί κε νθεηιώλ από 

ηνλ ΔΚΛΘ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη  κε ηελ θαηαβνιή 

ηέινπο κεηαβνιήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.000 € ζε δύν δόζεηο σο εμήο : 

Α)  πνζό 500 € κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λένπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ 

Β)  πνζό 500 € εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ. 

  Ο όξνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ πνζώλ ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο  πξνηείλεηαη 

λα ελζσκαησζεί σο όξνο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ε κε πξνζήθνπζα 

θαηαβνιή ηνπ ζα απνηειεί ιόγν ιύζεο ηεο κίζζσζεο. 

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

κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο. 

Σα παξαπάλσ ζα ηεζνύλ σο όξνη ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό κε ηνλ ππνθαζηζηάκελν ζηελ κίζζσζε, 

Υξήζην Γθξέδην ηνπ Γεκεηξίνπ. 

2. Α) ηελ αλαλέσζε ηεο κίζζσζεο κε ην σκαηείν Κξενπσιώλ Θεζζαινλίθεο 

θαη γηα δηάζηεκα δύν (2) εηώλ. 

Β) ηελ απόξξηςε ηεο ζπκκίζζσζεο ηνπ ρώξνπ κε ηελ Έλσζε θαγέσλ Διιάδνο. 

Γ) Να γίλεη πξόηαζε πξνο ηελ έλσζε θαγέσλ Διιάδνο γηα ζπκκίζζσζε κε ηελ 

Έλσζε Δκπόξσλ Κξέαηνο θαη Εώλησλ Εώσλ Μαθεδνλίαο, Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο  

Γ) ηε κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ύςνπο ηνπ θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο γηα ην 

σκαηείν Κξενπσιώλ Θεζζαινλίθεο. 

3. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο κηζζώηξηαο ησλ εηαηξείαο ησλ Α-34,35 θαη 36 θαηαζηεκάησλ 

«ΥΑΣΕΖΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ & ΤΗΟ», ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο 

κεηαβνιήο, δηόηη δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7§1 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-

565/2012 Κ.Τ.Α. θαη λα πξνζθνκηζηεί ην θαηαηεζεηκέλν ζηελ αξκόδηα ππεξεζία 

θαηαζηαηηθό. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 3
ο
  :Δμέηαζε αηηήκαηνο κηζζσηή γηα δηαθαλνληζκό νθεηιώλ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 574/3/06-08-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α. Να θάλεη δεθηό ην αίηεκα ηνπ δηαθαλνληζκνύ ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο ηνπ Γ-19 

θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο Αγξνηηθόο πλεηαηξηζκόο Άξληζζαο θαη λα εμνπζηνδνηεζεί 

ν  Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, λα 

θαζνξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ δόζεσλ βάζεη ηνπ πνζνύ νθεηιήο όπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαζώο θαη όινπο ηνπο ππόινηπνπο όξνπο ηνπ. 

Β. λα θάλεη δεθηό ην αίηεκα δηαθαλνληζκνύ ηνπ κηζζσηή ησλ Γ-10 θαη Γ-11 θαηαζηεκάησλ, 

θ. Νηθόιαν Κνιέηηα, θαη λα εμνπζηνδνηεζεί ν  Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο λα 

πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ δόζεσλ βάζεη ηνπ 

πνζνύ νθεηιήο όπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαζώο θαη 

όινπο ηνπο ππόινηπνπο όξνπο ηνπ. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δελ παξαηηείηαη από ηελ ππ’ 

αξηζκ.  566/4/2-5-2018 απόθαζή ηνπ, ε νπνία ζα εθηειεζηεί άκεζα ζε πεξίπησζε κε 

ηήξεζεο ηνπ δηαθαλνληζκνύ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΔΜΑ 4 
ο
 : Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 574/4/06-08-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ έγθξηζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ακνηβήο ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2017 κε 

ακνηβή # 9.600,00 €#  πιένλ Φ.Π.Α., πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη σο άλσ 

επηπξόζζεηεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο κε εκεξνκελία απόδνζεο ηελ 28/08/2018. Οη 

εξγαζίεο ζα θνξνύλ ηελ άξζεο ηεο δηαηύπσζεο ηεο επηθύιαμεο, όπσο αλαθέξνληαη 

ζηελ επηζηνιή ηνπ Οξθσηνύ ειεγθηή, θ. Κσλζηαληηλνπ Πεξπεξή. (ε πεξίπησζε 

επξεκάησλ ζα απνηππσζνύλ σο πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). Ζ ακνηβή 

ζα θαηαβιεζεί βάζε ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν 

«ΔΠΗΚΟΠΖΖ & ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ 

ΑΡΥΔΗΩΝ & ΤΠΟΒΛΖΘΔΝΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΖΛΩΔΩΝ ΣΖ ΚΑΘ Α.Δ. 



ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ ΑΠΟ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΡΥΔ, ΥΡΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΚΟΠΟΤ ΣΟΤ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 2017», εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιε. 

2. Σελ εθ λένπ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2017, 

δηακνξθσκέλεο θαηά ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ.Τ.Π.  κε λέα απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

ΚΑΘ Α.Δ., όηαλ παξαζρεζεί ε πξναλαθεξόκελε ππεξεζία. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 5ο : Δμέηαζε πξαθηηθνύ γηα ηνλ δηαγσληζκό: «Αλάζεζε ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα  

                     ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: “SUPPORTING SOCIAL 

                     ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY AND SOCIAL  

                     EXCLUSION” ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ: “SOCIAL PLATE”», ζηάδην  

                     απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, νκάδα Β. 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 574/5/06-08-2018 

 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα (ν θ. 

Υαξαιακπίδεο απέρεη από ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ ςεθνθνξία): 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ, ην νπνίν απνηειεί εληαίν ζώκα κε ην 

παξόλ. 

2. Σελ θήξπμε ηνπ ηεο εηαηξείαο Ρόδα Δδηάξνγινπ ΜΔΠΔ  (BUTTERFLY), σο 

αλαδόρνπ γηα ηελ νκάδα Β΄ κε ζπλνιηθή ηηκή 56.100,00€, πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ ππεξεζία  

«Αλάζεζε ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: “SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN COMBATING POVERTY 

AND SOCIAL EXCLUSION” ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΗΟ: “SOCIAL PLATE”», νκάδα Β. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 



ΘΔΜΑ 6ο:  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 574/6/06-08-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

απόξξηςε ηεο έλζηαζε ηνπ θ. Tδήκα Αιέμαλδξνπ θαη ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 

# 50,00 € # πνπ ηνπ επηβιήζεθε.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ                          Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

               ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                                                                      

 

                                                      

      ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                             ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΜΔΡΣΕΖ 

         

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Β)  ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Γ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                    Δ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 


