
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 592 

Με αριθμό 592/18-04-2019 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 18
ε  

Απξηιίνπ 2019 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:30 κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 592
ε
 

ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 592/16-04-2019 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

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

     παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 683/26-2-2019 Πξόζθιεζε 

     Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Κ-11 θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο. 

4. Έγθξηζε Γηαθήξπμεο γηα ηνλ Γηεζλή Σαθηηθό ειεθηξνληθό Γηαγσληζκό «ΦΤΛΑΞΖ  

      ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρώξνο ζηάζκεπζεο κεηαμύ ππιώλ  

      2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Δθθιεζίαο)». 

5. Αίηεκα ρνξήγεζεο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ ζηελ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ.,  

      ηεθαλίδνπ ηπιηαλή. 

6. Αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηoλ ππάιιειν ηεο  Κ.Α.Θ.Α.Δ. Αιεμίνπ σηήξην. 

7. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

8. Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

Παρέστησαν: 

Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

Σα κέιε:  α) Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο, Αληηπξόεδξνο,  εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                β) Ράπηε Δπαγγειία, κέινο νξηδόκελε από ηνλ κέηνρν 

                γ) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, 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 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2
ο
 :  Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 592/2/18-04-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία (νη θ.θ. 

Αιβαλνύ, Ράπηε θαη ν θ. Υαξαιάκπίδεο απέρνπλ από ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο) ηελ παξαιαβή 

ησλ ππεξεζηώλ Μαξηίνπ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 683/26-2-2019 Πξόζθιεζε  

                    Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Κ-11 θαηαζηήκαηνο ηεο Κξεαηαγνξάο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 592/3/18-04-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α) ηελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο 

Β) Να πεξάζνπλ ζην επόκελν ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ηνπ ππνθαθέινπ Α2 θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, θαζώο θαη ηεο εηδηθήο κνξηνδόηεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θελνύ 

θαηαζηήκαηνο Κ-11 ηεο Κξεαηαγνξάο θαη νη δύν ζπκκεηέρνληεο ππνςήθηνη: α)  θ. Γάιιαξεο Αζ. 

Ησάλλε κε δηαθξηηηθό ηίηιν επηρείξεζεο « DALLOG MEAT & POULTRY» θαη β)  ε εηαηξεία  «Κπξ. 

Η. Σζέξλνο Μ.Η.Κ.Δ. »   

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 



ΘΕΜΑ 4
ο
 : Έγθξηζε Γηαθήξπμεο γηα ηνλ Γηεζλή Σαθηηθό ειεθηξνληθό Γηαγσληζκό  

                  «ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.  (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρώξνο ζηάζκεπζεο  

                   κεηαμύ ππιώλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. 

                   Α.Δ.- Δθθιεζίαο)» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 592/4/18-04-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ: 

1. Σελ δηελέξγεηα ηνπ δηεζλνύο Σαθηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.  (Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρώξνο ζηάζκεπζεο κεηαμύ 

ππιώλ 2 θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.- Δθθιεζίαο)» 

2. Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηόκελεο Γηαθήξπμεο  

3. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ 21
ε
 Μαΐνπ 2019 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ  5
ο
: Αίηεκα ρνξήγεζεο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ ζηελ ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ.,  

                     ηεθαλίδνπ ηπιηαλή. 

 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΗ 592/5/18-04-2019 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε 

ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ ηξηώλ (3) κελώλ ζηελ ππεξεηνύζα ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 

ηεθαλίδνπ ηπιηαλή ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαηεγνξίαο Γ.Δ. εηδηθόηεηαο Δπηκειεηξηώλ, από ηηο 15 

Απξηιίνπ 2019 , ιόγσ ιήμεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ αλαξξσηηθήο αδείαο ηεο ζηηο 12 Απξ. (13 Απξ. 

εκέξα αββάην & 14 Απξ. 2019 εκέξα Κπξηαθή) θαη ζα ιήγεη ηελ 14 Ηνπιίνπ 2019 εκέξα Κπξηαθή. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  6ο: Αίηεκα ρνξήγεζεο δαλείνπ ζηoλ ππάιιειν ηεο  Κ.Α.Θ.Α.Δ. Αιεμίνπ  σηήξην. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 592/6/18-04-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ ρνξήγεζε 

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

ηνπ Κσλζηαληίλνπ ύςνπο # 7.000,00 € #, κε ζηαζεξό επηηόθην 4,2% θαη ηελ εμόθιεζή ηνπ ζε 

ηξηάληα δύν (32) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, νη νπνίεο ζα παξαθξαηνύληαη από ηε κηζζνδνζία ηνπ, 

ππό ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

Α)  ε πεξίπησζε νηθεηνζεινύο απνρώξεζεο ηνπ θ. Αιεμίνπ 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 7
ο
  : Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 592/7/18-04-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ απόξξηςε 

ηεο έλζηαζεο ηνπ θ. Πεηαιά Υνπξκνύδηνπ θαη ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ γηα ηελ εμεηαδόκελε 

παξάβαζε ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 ΘΕΜΑ 8
ο
 :  Έλζηαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 592/8/18-04-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ απόξξηςε ηεο έλζηαζεο ηνπ θ. ππξόπνπιν Γεσξγίνπ   θαη 

ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ γηα ηελ εμεηαδόκελε παξάβαζε ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο 

Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ 

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) ΡΑΠΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

Β) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                     Δ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


