
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 591 

Με αριθμό 591/04-04-2019 

ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 4
ε  

Απξηιίνπ 2019 

εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 591
ε
 

ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 591/02-04-2019 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

3. Αλαλέσζε Μίζζσζεο 

4. Λήςε απφθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο Λαραλαγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. 

5. Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο Ησαλλίδνπ Όιγα. 

6. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ γηα ηνλ Γηαγσληζκφ  γηα ηελ παξαρψξεζε γξαθείνπ 50,00 η.κ.  

      ζην θηίξην Γηνίθεζεο  ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο  Α.Δ. 

7. Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παξαρψξεζεο γξαθείνπ 43,69 η.κ. ζην θηίξην  

      Γηνίθεζεο  ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

8. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

9. Γηαζέζηκα ΚΑΘ Α.Δ. 

10. Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο  

     Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

Παρέζηηζαν: 

Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

Σα κέιε:  α) Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο, Αληηπξφεδξνο,  εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                β) Ράπηε Δπαγγειία, κέινο νξηδφκελε απφ ηνλ κέηνρν 

                γ) θνπιαξηψηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

               δ) Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

               ζη)   Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο 

          δ)  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. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 591/2/04-04-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα: 

Α. Να γίλεη δεθηφ ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ησλ ππ’ αξηζ. Γ-

67 θαη Γ-68  θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθψλ ν  Γεκήηξηνο Παηίθαο ηνπ 

Γεσξγίνπ αηνκηθά,  κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηαβνιήο ηέινπο κεηαβνιήο ζπλνιηθνχ πνζνχ 500 € ζε 

δχν δφζεηο σο εμήο: 

α)  πνζφ 500 € κε ηελ ππνγξαθή ησλ λέσλ κηζζσηεξίσλ ζπκθσλεηηθψλ 

β)  πνζφ 500  € εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ησλ λέσλ κηζζσηεξίσλ ζπκθσλεηηθψλ  Ο 

φξνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ πνζψλ ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο  πξνηείλεηαη λα ελζσκαησζεί σο 

φξνο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε κε πξνζήθνπζα θαηαβνιή ηνπ ζα απνηειεί ιφγν ιχζεο 

ηεο κίζζσζεο. 

Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ησλ κηζζσηεξίσλ 

ζπκθσλεηηθψλ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ησλ κηζζψζεσλ. 

Σα παξαπάλσ ζα ηεζνχλ σο φξνη ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Να ππνγξαθνχλ λέα κηζζσηήξηα ζπκθσλεηηθα κε ηνλ ππνθαζηζηάκελν ζηηο  κηζζψζεηο, 

Γεκήηξην Παηίθα ηνπ Γεσξγίνπ. 

Β. Σελ απφζπξζε ηνπ ζέκαηνο ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Μαπξνγηαλλίδε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί 

απφ ηελ ππεξεζία θαηά πφζν ην ζέκα εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

Γ. α) Να γίλεη δεθηή ε ιχζε ηεο κίζζσζεο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ε 

απφδνζε ησλ ρψξσλ πνπ -κηζζψλεη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ζην θηίξην Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. απφ 

30.04.2019,  αθνχ ζπληαρζεί Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζρεηηθψο 

κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην.  

β) Οη φπνηεο νθεηιέο πξνθχςνπλ κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ 

απνρσξνχζα εηαηξεία, έπεηηα απφ εηδνπνίεζε ηεο.   

γ) Σν κεράλεκα ΑΣΜ (ειεθηξνληθή θαηάζεζε ρξεκάησλ) λα παξακείλεη ζηνλ ρψξν πνπ 

εθκίζζσλε ε ηξάπεδα , πξνο εμππεξέηεζε ησλ κηζζσηψλ ηεο . Ζ παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο  ζα 

γίλεη άλεπ θαηαβνιήο κηζζψκαηνο . 

δ) Δληφο ηνπ ρψξνπ πνπ εθκίζζσλε ε ηξάπεδα, ζα δηελεξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο κε 

δαπάλε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. , γηα ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ αλάιεςεο θαη θαηάζεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο 

Πεηξαηψο θαη EFG , νη νπνίεο ήηαλ θαη απηέο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα αγνξάο πνπ 

δηελέξγεζε ε Κ.Α.Θ. Α.Δ.   



 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεη ρσξίο θαηαβνιή κηζζψκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί θαηαβνιή πνζνχ απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ, ε 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν ηίκεκα. 

ε θάζε πεξίπησζε εμνπζηνδνηείηαη ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο λα πξνβεί ζε θάζε 

ελέξγεηα θαη λα ππνγξάςεη θάζε έγγξαθν ζρεηηθφ κε ηα πξναλαθεξφκελα .    

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 ΘΔΜΑ 3ο:  Αλαλέσζε Μίζζσζεο 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 591/3/04-04-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα Σελ 

αλαλέσζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κηζζψζεσλ  κε ηνλ θ. Γάληζε Γεψξγην, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεζζάξσλ (4)  κελψλ, ήηνη απφ 09.02.2019 έσο 08.06.2019 (κε αλαδξνκηθή ηζρχ). 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 : Λήςε απφθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο Λαραλαγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο  

                    ζηελ  Κ.Α.Θ. Α.Δ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 591/4/04-04-2019 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη  

A. Καηά πιεηνςεθία, κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε ηελ θαηάζεζε αγσγψλ γηα ηνπο: 

ΠΔΛΑΣΗ 

ΖΛΗΑΓΖ ΖΛΗΑ, Α-14 

ΓΚΑΝΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, Α-17 

ΥΑΛΚΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ, Α-67 

ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, Β-36,38 



ΜΑΛΑΚΟ ΑΔ & ΗΑ ΟΔ, Β-60 

ΓΑΪΣΑΝΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ, Γ-43 

ΜΑΤΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, Γ-53 

ΣΟΛΖ ΑΣΔΡΗΟ, Γ-58 

ΚΑΣΗΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, Γ-66 

   
Β. νκφθσλα ηελ θαηάζεζε αγσγήο γηα ηνλ κηζζσηή ηνπ Γ-19, θ. Κηνθπάζνγινπ Δθξαίκ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 5o : Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο Ησαλλίδνπ Όιγα 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 591/5/04-04-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα: 

(α) ηελ απνδνρή ηεο κεηαβίβαζεο ηεο ζχκβαζεο ζηνλ θ. Υξήζην Υίηδην απφ ηηο 1-04-2019 (β) ηελ 

ζπλέρηζε ηεο παξαρψξεζεο ηνπ αίζξηνπ ρψξνπ ζηνλ θ. Υξήζην Υίηδην γηα αθφκε έμη (6) κήλεο κε 

ηελ ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 6
ο
: Έγθξηζε Πξαθηηθνχ γηα ηνλ Γηαγσληζκφ  γηα ηελ παξαρψξεζε γξαθείνπ 50,00  

                  η.κ. ζην θηίξην Γηνίθεζεο  ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο  Α.Δ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 591/6/04-04-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ έγθξηζε 

ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ θήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ παξαρψξεζε γξαθείνπ 

50,00 η.κ. ζην θηίξην Γηνίθεζεο  ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ.,  σο άγνλνπ. 

 Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 



 

ΘΔΜΑ 7
ο
 : Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο παξαρψξεζεο γξαθείνπ 43,69 η.κ. ζην 

                      θηίξην Γηνίθεζεο  ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 591/7/04-04-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1. Σελ έγθξηζε ελνηθίαζεο ηνπ γξαθείνπ (ηκήκα ηεο πξψελ Πεηξαηψο)  

2. Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηφκελεο Πξφζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο. 

3. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ Πέκπηε 18
ε
 Απξηιίνπ  2019 θαη ψξα 10:30  π.κ. 

       4. Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.  

Α)  Μαξία Γηαλλνχιε    

Β) Καιέκν Αιέμαλδξν 

Γ) Κνπηζνπξίδε Νηθφιαν 

  Καη αλαπιεξσκαηηθά κέιε  

  Ηνξδάλνπ Ησάλλε, Καξάκπεια Παλαγηψηε θαη  Πάζρνπ Θενδψξα 

κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα ηνπ Πξναλαθεξφκελνπ  πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 

  

5. Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο : 

   Α) Γθνχξηζα Υξήζην  

   Β) Ληάπε Γεκήηξην  

   Γ) Γεκεξηδή Αηθαηεξίλε 

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: Καξαθαζίδνπ νθία, Πνιπμέλε Καιατηδή, Πεηαλίδε Κσλζηαληίλν. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 8ο:  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ.  

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 591/8/04-04-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία (ν θ. 

Υακπίδεο κεηνςεθεί θαη ε θα. Ράπηε απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία) ηελ απνδνρή ηεο έλζηαζεο ηνπ θ. 

Μσξαίηε, θαζψο ζεσξεί φηη επζηαζνχλ νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 9
ο
 : Γηαζέζηκα ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 591/9/04-04-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα λα ηνπνζεηεζεί ην 

πνζφ ηνπ 1.000.000,00€ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηνλ ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ε ΚΑΘ Α.Δ. 

εθεί. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ  10
ο
 :  Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Κεληξηθήο 

                       Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 591/9/04-04-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ.  Υαξαιακπίδε, ηεο θαο Αιβαλνχ θαη ηεο θα. Ράπηε,  λα γίλνπλ νη 

δηαδηθαζίεο έθδνζεο πξνζσξηλήο αδείαο εμαίξεζεο γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ γηα ηελ πξνζσξηλή 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ εκπφξσλ, κέρξη λα εγθξηζνχλ θαη λα 

νινθιεξσζνχλ ηα έξγα εθζπγρξνληζκνχ γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

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) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                   Σ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 


