
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 604 

Με αριθμό 604/31-10-2019 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 31
ε
 

Οθησβξίνπ 2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 604
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 604/25-10-2019 

πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Δπηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ.  603/14-10-2019  Πξαθηηθνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ 

3. Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν. 

4. Δμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 2019 (1/1/2019-30/6/2019). 

5. Αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηoλ ππάιιειν ηεο  Κ.Α.Θ.Α.Δ. Καξάκπεια 

Παλαγηώηε. 

6. Λήςε απόθαζεο γηα κε ρνξήγεζε έθπησζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Κξεαηαγνξάο. 

Παρέστησαν: 

Ο Πξόεδξνο Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο  

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Αληώληνο Μπνύξεο  

Σα κέιε: α) Παλαγηώηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ 

                β)  Βαζίιεο Υάηηαο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ 

                 γ) Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο πξνηαζείο από ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθώλ 

                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 

Ο Ννκηθόο ζύκβνπινο ηεο Κ.Α.ζ. Α.Δ. θ. Δκκαλνπειίδεο Αλαζηάζηνο 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο 

 

  

ΘΕΜΑ 2
ο
 :  Δπηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 603/14-10-2019  Πξαθηηθνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

 

 



ΑΠΟΦΑΗ 604/2/31-10-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

επηθύξσζε ηνπ ππ’ αξ.  603/14-10-2019 Πξαθηηθνύ ηνπ Γ..  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 3o : Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηνλ Γηεπζύλνληα  

                     ύκβνπιν. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 604/3/31-10-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σζέξλνπ, Υαξαιακπίδε θαη θαο. Πεηθίδνπ ηελ αλάζεζε ζηνλ 

Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηελ αξκνδηόηεηά ηνπ λα απνθαζίδεη - επί  

αηηεκάησλ γηα ηε ζύζηαζε, ιύζε θαη ηξνπνπνίεζε εηαηξεηώλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεη όηη, ζπλεπεία ησλ θνηλνπνηνύκελσλ κεηαβνιώλ ζπληξέρεη 

ιόγνο απνθιεηζκνύ θαη θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα εηζάγεη ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηελ ιήςε απόθαζεο.    

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 ΘΕΜΑ  4ο: Δμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 2019 (1/1/2019-30/6/2019) 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 604/4/31-10-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

έγθξηζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ επηζθνπεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 1/1/2019-

30/6/2019. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

 

 

 ΘΕΜΑ  5ο: Αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηoλ ππάιιειν ηεο  Κ.Α.Θ.Α.Δ. Καξάκπεια  

                                  Παλαγηώηε  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 604/5/14-10-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηε 

ρνξήγεζε δαλείνπ, ιόγσ ζνβαξώλ νηθνγελεηαθώλ ιόγσλ, ζηνλ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ  

Καξάκπεια Παλαγηώηε ηνπ Δπαγγέινπ ύςνπο # 8.250,00 € #, κε ζηαζεξό επηηόθην 4,20% θαη 

ηελ εμόθιεζή ηνπ ζε νγδόληα ηέζζεξηο (84) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, νη νπνίεο ζα 

παξαθξαηνύληαη από ηε κηζζνδνζία ηνπ, ππό ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

Α)  ε πεξίπησζε νηθεηνζεινύο απνρώξεζεο ηνπ θ. Καξάκπεια θαη εθόζνλ απηόο δηθαηνύηαη 

απνδεκίσζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ζα θαηαινγίδεηαη – ζπκςεθίδεηαη θαη ζα παξαθξαηείηαη 

από απηή (ηελ απνδεκίσζε) ην αληίζηνηρν πνζό γηα ηελ εθ άπαμ απνπιεξσκή - εμόθιεζε 

ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν πξνεηζπξάρζεθε ζην ζύλνιό ηνπ από ηνλ δαλεηνιήπηε ππάιιειν, γηα 

ηελ απνηξνπή ελδερόκελεο δεκίαο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. από ηελ κε επηζηξνθή ηνπ δαλείνπ πνπ 

απηή θαηέβαιε. Δάλ ην πνζό δελ επαξθεί, ν απνρσξώλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη 

άκεζα θαη εθάπαμ ηνηο κεηξεηνίο ην ππόινηπν πνζό. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ζα 

απνζηέιιεηαη πξνο βεβαίσζε θαη είζπξαμε ζηελ αξκόδηα δεκόζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία. 

Β) ε πεξίπησζε κεηάηαμεο ν δαλεηνιήπηεο – ππάιιεινο ζα εθρσξεί ζηελ ΚΑ.Θ. Α.Δ. 

άιισο ζα ζπλαηλεί ζηνλ θαηαινγηζκό θαη ζπκςεθηζκό κεληαίσο κέξνπο ηεο κεληαίαο 

κηζζνδνζίαο ηεο λέαο ππεξεζίαο ηνπ, ηζόπνζν κε ηηο νθεηιόκελεο κεληαίεο δόζεηο, γηα ηελ 

ζηαδηαθή απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ήδε εηζπξάρζεθε εθάπαμ ζην ζύλνιό ηνπ από 

ηνλ δαλεηνιήπηε ππάιιειν γηα ηελ απνηξνπή ελδερόκελεο δεκίαο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. από ηελ κε 

επηζηξνθή ηνπ δαλείνπ πνπ απηή θαηέβαιε. Άιισο ζα θαζίζηαηαη άκεζα ιεμηπξόζεζκν θαη 

απαηηεηό όιν ην απνκέλνλ ππόινηπν πνζό ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ζα ν απνρσξώλ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη άκεζα θαη εθάπαμ ηνηο κεηξεηνίο, ελώ ζε πεξίπησζε κε 

θαηαβνιήο ζα απνζηέιιεηαη πξνο βεβαίσζε θαη είζπξαμε ζηελ αξκόδηα δεκόζηα νηθνλνκηθή 

ππεξεζία. 

Γ) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δαλεηνιήπηε - ππαιιήινπ, ζα θαηαινγίδεηαη ζα ζπκςεθίδεηαη 

θαη ζα παξαθξαηείηαη ην αλάινγν πξνο εμόθιεζε πνζό, από ην πνζό ηεο ελδερόκελεο 

απνδεκίσζεο πνπ ζα ιάβεη ν νξηζκέλνο ζηε ζύκβαζε δαλείνπ δηθαηνύρνο ή νη λόκηκνη 

θιεξνλόκνη ηνπ απνβηώζαληνο. 



ε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηεο απνδεκίσζεο δελ επαξθεί ζα δηεθδηθείηαη από ηνπο 

θιεξνλόκνπο ηνπ απνβηώζαληνο.   

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Λήςε απόθαζεο γηα κε ρνξήγεζε έθπησζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Κξεαηαγνξάο. 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 604/6/14-10-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα από 

1.11.2019 ζηηο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θελά θαηαζηήκαηα ηεο 

Κξεαηαγνξάο λα αλαγξάθεηαη ν όξνο όηη ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο κηζζσηή ηεο 

Κξεαηαγνξάο ζηελ δηαδηθαζία, δελ ζα δηθαηνύηαη έθπησζε 60% γηα ην 2
ν
 θαηάζηεκα. Όζνλ 

αθνξά ηηο ηξέρνπζεο κηζζσηηθέο ζπκβάζεηο ζα ηζρύζεη κε ηελ ιήμε απηώλ. 

 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                                           Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

     ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ                               ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ 

Β)  ΜΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

Γ) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ 

Γ) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

Δ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

η) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

Ε) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


