ΠΡΑΚΣΙΚΟ 584
Με αριθμό 584/20-12-2018
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 20ε
Γεθεκβξίνπ 2018 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00 κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 584ε ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 584/18-12-2018
πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ Γ. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
3. ύζηαζε Δπηηξνπήο Έιεγρνπ ζηελ Κεληξηθή Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ.
4. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.
5. Λήςε απόθαζεο γηα κηζζώηξηα εηαηξεία ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
6. Αλαλέσζε κηζζώζεσλ βνεζεηηθώλ θαηαζηεκάησλ.
7. Έγθξηζε πξαθηηθνύ επηηξνπήο πξόζθιεζεο εθδήισζεο παξαρώξεζεο απνζήθεο 8,17
η.κ. έλαληη ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηώο ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ.
8. Αζθάιηζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ
9. Σξνπνπνίεζε πξόζθιεζεο γηα παξαρώξεζε: α) ρξήζεο αίζξηνπ θνηλόρξεζηνπ
ρώξνπ θαη β) ρξήζεο ρώξνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΑΘ Α.Δ., γηα ηε δηαθεκηζηηθή
πξνβνιή εηαηξεηώλ έλαληη θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηελ Κεληξηθή Αγνξά
Θεζζαινλίθεο Α.Δ.
10. Μεηαθνξά πνζνύ από Σξάπεδα Διιάδνο ζε Σξάπεδα Πεηξαηώο
Παρέστησαν:
Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
Σα κέιε :α) Ράπηε Δπαγγειία, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
β) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
γ) Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ
δ) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο
ε) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο
ζη) 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

ΘΔΜΑ 2ο: Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ Γ. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 584/2/20-12-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κεληξηθήο
Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. κε ην λέν κέινο, ζύκθσλα κε ηελ από 20-12-2018 απόθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηελ αλαζπγθξόηεζή ηνπ, σο αθνινύζσο:
1.Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Γεκήηξηνο Υακπίδεο ηνπ
Παλαγηώηε θαη ηεο Αζαλαζίαο, γελλεζείο ζηνλ …….., ην έηνο …., θάηνηθνο ……………,
Αξ. Σαπη.: .. ………. θαη κε Α.Φ.Μ. …………, σο εθηειεζηηθό κέινο.
2. Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Με εθηειεζηηθό κέινο – Αλαπιεξσηήο ηνπ
Πξνέδξνπ & Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ σο πξνο ηηο κε εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο:
Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Μαξίαο, γελλεζείο ζηε …………….,
ην έηνο ……, θάηνηθνο …………, νδόο …………., κε Αξ. δειηίνπ ηαπη.: … ………… θαη
κε Α.Φ.Μ. ……………..
3.Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο: Δπαγγειία Ράπηε ηνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο Αιεμάλδξαο,
γελλεζείο ζηε ………….., ην έηνο ….., θάηνηθνο ………., νδόο ………. , κε Αξ. Γειηίνπ
Σαπη.: … ………… θαη κε Α.Φ.Μ. …………….
4. Με εθηειεζηηθό κέινο: Κνγηάλλεο Θεόδσξνο ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γεσξγίαο, γελλεζείο
ζην …………………, ην έηνο ….., θάηνηθνο ……………………., κε Αξ. Γειηίνπ Σαπη.:
……………. θαη κε Α.Φ.Μ. ……………..
5. Με εθηειεζηηθό Μέινο: θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο ηνπ Θενδώξνπ θαη ηεο Μαξίθαο,
γελλεζείο ζηε ………….. ην έηνο …., θάηνηθνο ……………., νδόο ………. , κε Αξ. Γειηίνπ
Σαπη.: ……………. θαη κε Α.Φ.Μ. …………...
6.

Με εθηειεζηηθό κέινο: Αιβαλνύ Διέλε ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Αηθαηεξίλεο,

γελλεζείο ζηελ ……………………. ην έηνο ….., θάηνηθνο …………. νδόο ……………., κε
Αξ. Γειηίνπ Σαπη.: …………… θαη κε Α.Φ.Μ. ………………..
7.

Με εθηειεζηηθό κέινο, εθπξόζσπνο .Δ.Κ.Λ.Θ.: Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο ηνπ

Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Υξπζάλζεο, γελλεζείο ζην ………………. ην έηνο ……, θάηνηθνο
………………….., νδόο …………….., κε Αξ. Γειηίνπ Σαπη.: …………… θαη κε Α.Φ.Μ.
…………….

8.

Με εθηειεζηηθό κέινο, εθπξόζσπνο Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο θαη Εώλησλ Εώσλ

Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο,: Σζέξλνο Ησάλλεο ηνπ Κπξηάθνπ θαη ηεο Βαζηιηθήο,
γελλεζείο ζηε …………………….. ην έηνο …… θάηνηθνο ……….., νδόο ………, κε Αξ.
Γειηίνπ Σαπη: ΑΚ 926487 θαη κε Α.Φ.Μ. 025438689.
9. Με εθηειεζηηθό κέινο, εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ: Πεηθίδνπ Μαξίλα ηνπ Ησάλλε θαη
ηεο Αθξηβήο γελλεζείο ζηε …………………, ην έηνο ….., θάηνηθνο ………….., νδόο
………………., κε Αξ. Γειηίνπ Σαπη.: ……….. θαη κε Α.Φ.Μ. ……………….
Σελ εηαηξεία εθπξνζσπεί θαη δεζκεύεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ν Πξόεδξνο θαη
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, θ. Γεκήηξηνο Υακπίδεο.
Σνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη λα αζθήζεη
κόλνλ ηηο κε εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληά ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία
θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαξθεί ε αδπλακία ηνπ, αλαπιεξώλεη κόλνλ σο πξνο ηηο κε
εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληά ηνπ ν θ. Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 3ο: ύζηαζε Δπηηξνπήο Έιεγρνπ ζηελ Κεληξηθή Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 584/3/20-12-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ ζύζηαζε
Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ., ε νπνία απνηειείηαη από ηα
θάησζη κέιε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Α- θα Ράπηε Δπαγγειία, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ.., σο Πξόεδξν ηεο
Δπηηξνπήο ειέγρνπ.
Β- θ. Υαξαιακπίδε Ησάλλε,

κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ., σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο

ειέγρνπ.
Γ- θα. Αιβαλνύ Διέλε, κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ., σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνπ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 4o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.

ΑΠΟΦΑΗ 584/4/20-12-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:
Α) Να γίλεη δεθηή ε αιιαγή ηεο επσλπκίαο θαη ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο κηζζώηξηαο ηνπ Γ-23
θαηαζηήκαηνο θαη ε ππνθαηάζηαζε ζηε κίζζσζε από ηελ «Έιιελεο Αγξόηεο Μνλνπξόζσπε
ΗΚΔ», κε ηελ ππνγξαθή ηξνπνπνηεηηθνύ κηζζσηεξίνπ πκβνιαίνπ θαη δίρσο ηέινο
κεηαβνιήο δηόηη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.
θαη λα κελ

επηβιεζεί πξόζηηκν ζηνλ αηηνύληα , δηόηη δελ επζύλεηαη ν ίδηνο γηα ην

δεκηνπξγεζέλ εθπξόζεζκν.
Β) Να γίλεη δεθηή ε αιιαγή ηεο επσλπκίαο ηεο κηζζώηξηαο ηνπ Γ-22 θαηαζηήκαηνο θαη ε
ππνθαηάζηαζε ζηε κίζζσζε από ηελ νκόξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία« Υξπζαλζίδεο
Γεώξγηνο θαη ηα ΟΔ», κε ηελ ππνγξαθή ηξνπνπνηεηηθνύ κηζζσηεξίνπ πκβνιαίνπ δίρσο
ηέινο κεηαβνιήο, δηόηη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012
Κ.Τ.Α. θαη λα κελ επηβιεζεί πξόζηηκν ζηνλ αηηνύληα.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 5o : Λήςε απόθαζεο γηα κηζζώηξηα εηαηξεία ηεο ΚΑΘ Α.Δ.

ΘΔΜΑ 5o : Λήςε απόθαζεο γηα κηζζώηξηα εηαηξεία ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
ΑΠΟΦΑΗ 584/5/20-12-2018
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη (θαηά πιεηνςεθία
κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε θαη ηνπ θ. θνπιαξηώηε) ηελ θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο
θαη ηελ θαηάζεζε αγσγήο γηα ηελ κηζζώηξηα εηαηξεία «Υαξάιακπνο αραλίδεο
Μνλνπξόζσπε Δ.Π.Δ.» δηόηη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 § 2 ηεο Α2-565/2012
ΚΤΑ.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 6ο : Αλαλέσζε κηζζώζεσλ βνεζεηηθώλ θαηαζηεκάησλ.

ΑΠΟΦΑΗ 584/6/20-12-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αλαλέσζε
ηεο κίζζσζεο γηα ηνπο παξαπάλσ κηζζσηέο από 01.01.2019 θαη γηα δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ ήηνη
κέρξη 31.12.2021 κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα άιια ηξία (3) ρξόληα.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 7ο : Έγθξηζε πξαθηηθνύ επηηξνπήο πξόζθιεζεο εθδήισζεο παξαρώξεζεο
απνζήθεο 8,17 η.κ. έλαληη ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηώο ζηελ Κεληξηθή Αγνξά
Θεζζαινλίθεο Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 584/7/20-12-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη

νκόθσλα ηελ

εθκίζζσζε ηεο απνζήθεο 8,17 η.κ. έλαληη ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ζηελ εηαηξεία «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΑΝΤΗΑΓΖ & ΗΑ ΟΔ» . Σν κεληαίν κίζζσκα ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 30€, πιένλ
ραξηνζήκνπ 3,6%, ήηνη ζπλνιηθά 31,08 € θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα από 01.01.2019 έσο
31.12.2021.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 8o : Αζθάιηζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ.

ΑΠΟΦΑΗ 584/8/20-12-2018
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αζθάιηζε
ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. γηα έλα έηνο από 01.01.2019 έσο θαη
31.12.2019 από ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ΝΔΟ ΠΟΔΗΓΩΝ Α.Δ. κε ηηκή 10.836,00€,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εηήζηνπ αζθάιηζηξνπ.

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.
ΘΔΜΑ 9ο : Σξνπνπνίεζε πξόζθιεζεο γηα παξαρώξεζε: α) ρξήζεο αίζξηνπ θνηλόρξεζηνπ
ρώξνπ θαη β) ρξήζεο ρώξνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΑΘ Α.Δ., γηα ηε
δηαθεκηζηηθή πξνβνιή εηαηξεηώλ έλαληη θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηελ
Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 584/9/20-12-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη

θαηά πιεηνςεθία

(κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε) :
Α. Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα Γηαθήκηζε, από ηνύδε θαη ζην εμήο, ησλ αλσηέξσ
απαηηήζεσλ σο εμήο:
Από :

Με ηην αίηηζη θα ςποβάλλεηαι :
1. έναπξη επιηηδεύμαηορ από ηην απμόδια Γ.Ο.Υ. όπος ςπάγεηαι, από ηο οποίο να
πποκύπηει η δπαζηηπιόηηηα ηηρ ενδιαθεπόμενηρ επισείπηζηρ.
2.

Φοπολογική ενημεπόηηηα εν ιζσύ.

3. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα εν ιζσύ
4. Βεβαίωζη ηηρ Κ.Α.Θ. Α.Δ. πεπί μη οθειλήρ ζε αςηή.
5.

Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος ηος νομίμος εκπποζώπος ηηρ επισείπηζηρ ( αηομικήρ ή
πάζηρ θύζεωρ νομικού πποζώπος) ή ηων μελών ηος Γ.Σ. ηος ζςμμεηέσονηα ζε
πεπίπηωζη Ανωνύμος Δηαιπίαρ.…..
ε :
Με ηελ αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη :

1. έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. όπνπ ππάγεηαη, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε
δξαζηεξηόηεηα ηεο ελδηαθεξόκελεο επηρείξεζεο.
2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ.
3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ελ ηζρύ
4. Βεβαίσζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πεξί κε νθεηιήο ζε απηή.
5. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο ( αηνκηθήο ή πάζεο
θύζεσο λνκηθνύ πξνζώπνπ).
6. α. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κε ρξνληθή δηάξθεηα παξαρώξεζεο από ηελ ΚΑΘ Α.Δ. γηα ηνλ
αίζξην ρώξν ή

β. νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε ρξνληθή δηάξθεηα θηινμελίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Β. Ζ πξναλαθεξόκελε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη ηζρύ θαη γηα ηελ ζύκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη ε
ΚΑΘ Α.Δ. κε ηελ AGRIS AE.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

ΘΔΜΑ 10o : Μεηαθνξά πνζνύ από Σξάπεδα Διιάδνο ζε Σξάπεδα Πεηξαηώο

ΑΠΟΦΑΗ 584/10/20-12-2018

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ κεηαθνξά
ηνπ πνζνύ ηνπ #1.000.000,00# € από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο γηα
ηηο αλάγθεο πιεξσκήο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ελόςεη ηνπ λένπ έηνπο.
Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Α) ΡΑΠΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ
Β) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ
Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Δ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ
Σ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

