
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 593 

Με αριθμό 593/08-05-2019 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 8
ε  

Μαΐνπ 2019 

εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:30 κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 593
ε
 

ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 593/6-05-2019 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 685/26-2-2019 Πξόζθιεζε  

    Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ησλ ππ’ αξηζκ. Α-21/22 θαηαζηεκάησλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

4. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 681/26-2-2019 Πξόζθιεζε 

      Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ππ’ αξηζκ. Α-24 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο. 

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

6. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ γηα ηνλ Γηαγσληζκό γηα ηελ παξαρώξεζε γξαθείνπ 43,69 η.κ. 

       ζην θηίξην Γηνίθεζεο  ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο  Α.Δ. (ηκήκα ηεο πξώελ 

        Σξ. Πεηξαηώο Α.Δ.). 

7. Αλάθιεζε ηεο 592/5/18-4-2019 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

8. Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζε ηξαπεδηθνύο νκίινπο γηα απόδνζε ινγαξηαζκώλ  

     όςεσο 

9. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

10. Έγθξηζε Καλνληζκνύ πεξί Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ 

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)  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 593/2/08-05-2019 

 

 

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

ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε κίζζσζε  ησλ ππ’ αξηζ. Γ-47, Γ-50, Γ-51 θαη Α-52  

θαηαζηεκάησλ  ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή  εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία «ΡΖΓΑΚΖ Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΖΓΑΚΖ ΗΚΔ» 

ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο, δηόηη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7§2 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-

565/2012 Κ.Τ.Α. 

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

Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία κε επσλπκία «ΡΖΓΑΚΖ Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία» θαη 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΖΓΑΚΖ ΗΚΔ». 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 685/26-2-2019 Πξόζθιεζε 

                     Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ησλ ππ’ αξηζκ. Α-21/22 θαηαζηεκάησλ ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 593/3/08-05-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα αλαβιεζεί  

ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 681/26-2-2019 Πξόζθιεζε  

                     Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ππ’ αξηζκ. Α-24 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 593/4/08-05-2019 

 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα αλαβιεζεί  

ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 : Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 593/5/08-05-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα : 

 Α.  Να δνζεί κία ηειεπηαία παξάηαζε ζηελ πξνζεζκία ζηνπο κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνπ 

επηζπκνύλ λα εληαρηνύλ ζην ππό ςήθηζε ζύζηεκα δηαθαλνληζκνύ ησλ νθεηιώλ ηνπο πξνο ηηο 

Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίαο θαζώο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία. Ζ παξάηαζε απηή ηζρύεη 

κέρξη θαη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2019 θαη ακέζσο κεηά λα επαλεμεηαζηεί ην ζέκα γηα ηνπο αλσηέξσ 

κηζζσηέο. 

 Β. Να εμνπζηνδνηεί ε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. λα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία 

ππνγξαθήο κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κε ηνλ θ. Κνληόπνπιν, κηζζσηή ηνπ θαηαζηήκαηνο Β-54 ηεο 

Λαραλαγνξάο, δηόηη ν αλσηέξσ κηζζσηήο πιεξνί πιένλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν Καλνληζκόο 

Μηζζώζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

 Γ. Να αλαβιεζεί ε εμέηαζε ηεο δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε ησλ ππνινίπσλ κηζζσηώλ θαη ηελ 

επαλεμέηαζε ηνπο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..     

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 



ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγθξηζε Πξαθηηθνύ γηα ηνλ Γηαγσληζκό γηα ηελ παξαρώξεζε γξαθείνπ 43,69 η.κ. ζην θηίξην  

                     Γηνίθεζεο  ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο  Α.Δ. (ηκήκα ηεο πξώελ Σξ. Πεηξαηώο Α.Δ.). 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 593/6/08-05-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε 

ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ θήξπμε ηνπ  Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξαρώξεζε γξαθείνπ 

43,69 η.κ. ζην θηίξην Γηνίθεζεο  ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ.,  ωο άγνλνπ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 :  Αλάθιεζε ηεο 592/5/18-4-2019 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 593/7/08-05-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ αλάθιεζε ηεο  ππ’ αξηζκ. 592/5/18-4-2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ  

πκβνπιίνπ. 

2.  Σελ ρνξήγεζε ζηελ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηπιηαλή ηνπ Κσλζηαληίλνπ εηδηθόηεηαο 

Γ.Δ. Δπηκειεηξηώλ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ αλαξξσηηθήο άδεηαο θαη 

αλαδξνκηθά γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ, κε βάζεη ηηο ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο, δελ δύλαηαη λα 

αλαιάβεη εξγαζία θαη κέρξη ηεο εμαληιήζεσο ηνπ αλσηάηνπ δηπιάζηνπ νξίνπ, ιόγσ δπζηάηνπ 

λνζήκαηνο ή ιόγσ λεώηεξεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο πνπ ζα επηηξέπεη ζηελ ππεξεηνύζα ππάιιειν λα 

αλαιάβεη μαλά ππεξεζία ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.   

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 8
ο
 :  Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζε ηξαπεδηθνύο νκίινπο γηα απόδνζε ινγαξηαζκώλ 

                      όςεσο 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 593/8/08-05-2019 

 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

1. Σελ ζύληαμε Πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο θαη απνζηνιή απηήο, ζε ηξαπεδηθνύο νκίινπο ( 

ζπζηεκηθνύο), ώζηε ε εηαηξία λα ιάβεη ην κέγηζην δπλαηό επηηόθην ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηα 

νπνία ζήκεξα ηεξεί ζε πάζεο θύζεσο ινγαξηαζκνύο ζε εκεδαπά ηξαπεδηθά ηδξύκαηα. Σν πνζνζηό 

επηηνθίνπ επί ηνηο εθαηό ζα δίλεηαη ζε θιηκαθνύκελε βάζε (π.ρ. 1-10€, 5%, 10,01-20€ 7%). 

2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηώλ θαη ηνπ 

Γηεπζπληνύ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ 

3. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα 

ύκβνπιν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ώζηε λα ππνγξάςεη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο . 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 9o :  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 593/9/08-05-2019 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ απνδνρή 

ηεο έλζηαζεο ηνπ θ. Αιεμαλδξή θαη ηελ κε επηβνιή πξνζηίκνπ ζην ππ’ αξηζκ. Y 8715 AT  Η.Υ.  

θνξηεγό.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 



 

ΘΕΜΑ 10o: Έγθξηζε Καλνληζκνύ πεξί Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 593/10/08-05-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε 

ηνπ Καλνληζκνύ πεξί Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ, όπσο εκθαλίδεηαη ζην 

επηζπλαπηόκελν Παξάξηεκα, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ. 

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) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

 Β) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                     Δ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 


