
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 568 

Με αριθμό 568/05-06-2018 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 5
ε  

Ηνπλίνπ 

2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 568
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 568/01-06-2018 πξόζθιεζεο 

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

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

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

παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

4. Γηάζεζε ρώξνπ πξνο δηαθήκηζε επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ θαη αγξνηηθώλ 

κεραλεκάησλ θαη πάζεο θύζεσο εμνπιηζκνύ ζπλαθνύο κε ην αληηθείκελν ηεο 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ( Λαραλαγνξά – Κξεαηαγνξά )  Κ.Α.Θ. ΑΔ. 

5. Δλζηάζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ. 

6. Σξνπνπνίεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Αγνξάο (Λαραλαγνξάο) θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

7. Τπνβνιή ηξηκεληαίαο αλαθνξάο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ γηα ην Α΄ ηξίκελν 2018. 

8. 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” κε αθξσλύκην: “SOCIAL 

PLATE”», ζηάδην απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

9. Υνξεγία  ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζε Σνπξηζηηθό Όκηιν Βέξνηαο 

10.  Σνθνθνξία δηαζεζίκσλ 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)   Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο 

 δ)  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 568/2/05-06-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. θνπιαξηώηε θαη Υαξαιακπίδε, νη νπνίνη ςεθίδνπλ ηε 

ηξνπνπνίεζε,  ηελ αλαβνιή εμέηαζεο ηνπ  ζέκαηνο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

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

                  ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 568/3/05-06-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα, ηελ 

έγθξηζε  παξαιαβήο ηεο παξνρήο  όισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ  ππεξεζηώλ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 ΘΔΜΑ  4
ο
 : Γηάζεζε ρώξνπ πξνο δηαθήκηζε επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ                                       

θαη αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ θαη πάζεο θύζεσο εμνπιηζκνύ ζπλαθνύο κε ην αληηθείκελν ηεο 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ( Λαραλαγνξά – Κξεαηαγνξά )  Κ.Α.Θ. Α.Δ.. 

   

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 568/4/05-06-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηε κε εμέηαζε 

ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ αλαβνιή γηα επόκελε ζπλεδξίαζή ηνπ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



ΘΔΜΑ 5
ο
 : Δλζηάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 568/5/05-06-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1) Σελ απόξξηςε ηεο έλζηαζεο ηνπ θ. Γεώξγηνπ ππξίδε θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπόκελσλ πξνζηίκσλ (ησλ 147,00 επξώ θαη 30,00 επξώ πνπ ηνπ 

επηβιήζεθαλ κε ηα ππ’ αξηζκ. 1088/17-4-2018 θαη 1144/20-4-2018 έγγξαθα 

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ). 

2) Σελ απόξξηςε ηεο έλζηαζεο ηνπ θ. Ν. Νίθνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 

147,00 επξώ πνπ ηνπ επηβιήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 353/3-5-2018 βεβαίσζε 

παξάβαζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 6ο: Σξνπνπνίεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Αγνξάο (Λαραλαγνξάο) θαηά ηε ζεξηλή  

                    πεξίνδν. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 568/6/05-06-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Λαραλαγνξάο λα παξακείλνπλ θιεηζηά ηηο Παξαζθεπέο θαηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν (από Παξαζθεπή 13 Ηνπιίνπ 2018 έσο 14 επηεκβξίνπ 2018) ηόζν 

γηα ηνπο πξνκεζεπηέο όζν θαη γηα ηνπο αγνξαζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο Λαραλαγνξάο, εθηόο ησλ σο άλσ πεξηπηώζεσλ (Α, 

Β, Γ,)  όπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην .Δ.Κ.Λ.Θ. ζα εμεηάδεηαη ην αίηεκα θαη ζα 

ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα ζηηο επηρεηξήζεηο-κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ώζηε λα 

ιεηηνπξγνύλ θαη ηηο Παξαζθεπέο ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ (13-7-2018 έσο 14-9-2018) 

θαηά ηελ νπνία ε Αγνξά ζα είλαη θιεηζηή.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



ΘΔΜΑ 7
ο
: Τπνβνιή ηξηκεληαίαο αλαθνξάο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ γηα ην Α΄ ηξίκελν 2018. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 568/7/05-06-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε 

ηεο αλαθνξάο ηνπ  Δζσηεξηθνύ Έιεγρνπ γηα ην Α΄ ηξίκελν 2018 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 8ο : 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” κε αθξσλύκην : “SOCIAL PLATE”», ζηάδην απνζθξάγηζεο 

                    νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 568/8/05-06-2018 

 

 

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

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

1. Την έγκριςη του επιςυναπτόμενου πρακτικού 

 Για την ομάδα Α. 

Α) την έγκριςη του πίνακα κατάταξησ και τη βαθμολογία τησ εταιρείασ EUROACTION 

A.E.ωσ εξήσ : 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 EUROACTION A.E 1,000 € 45.000,00€, πιένλ Φ.Π.Α. 

 



Β) την κήρυξη του τησ εταιρείασ EUROACTION A.E, ωσ προςωρινήσ αναδόχου για την 

ομάδα Α΄ . 

 Για την ομάδα Β. 

Α) την έγκριςη του πίνακα κατάταξησ και τη βαθμολογία τησ εταιρείασ EUROACTION 

A.E.ωσ εξήσ : 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 Ρόζα Εδιάρογλου ΜΕΠΕ 

 (BUTTERFLY) 

1,000 € 56.100,00€, πιένλ Φ.Π.Α. 

 

Β) την κήρυξη του τησ εταιρείασ Ρόζα Εδιάρογλου ΜΕΠΕ  (BUTTERFLY), ωσ 

προςωρινήσ αναδόχου για την ομάδα Β΄ . 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 9 
ο
 : Υνξεγία  ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζε Σνπξηζηηθό Όκηιν Βέξνηαο  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 568/9/05-06-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα δνζεί 

ρνξεγία ζηνλ Σνπξηζηηθό Όκηιν Βεξνίαο   πνζνύ 1.000,00€. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 10
ο
 :  Σνθνθνξία δηαζεζίκσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 568/10/05-06-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α. Σελ ηνπνζέηεζε πνζνύ # 1.200.000,00 € # ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ζηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδαο θαη  



Β. Σελ έξεπλα αγνξάο από ηα εγρώξηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ππνινίπνπ ησλ δηαζεζίκσλ ζε πξνζεζκηαθή θαηάζεζε ηξηώλ κελώλ αλάινγα ησλ πξνζθνξώλ 

πνπ ζα ιάβεη ε Κ.Α.Θ Α.Δ.   

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ                      Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                 ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                      

 

      ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                   ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΜΔΡΣΕΖ 

 

 

        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ  

Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                               Σ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


