
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 550 

Με αριθμό 550/14-09-2017 

ηης Κενηρικής Αγοράς Θεζζαλονίκης 

 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 14
ε 

επηεκβξίνπ  εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:30 κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 550
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 550/12-9-2017 πξόζθιεζεο 

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

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

3. Δμέηαζε Δλζηάζεσλ κηζζσηώλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ 

Λαραλαγνξά,  ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ γηα ξύπαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ  ηεο Λαραλαγνξάο. 

4. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ γηα ηνλ Γηαγσληζκό «Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο». 

5. 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). -  Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ: Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

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

παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ». 

7. Καζαξηόηεηα θαη νξζή ρξήζε ξακπώλ Λαραλαγνξάο. 

Παρέζηηζαν: 

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

Σα κέιε:  α) θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

    β)  Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

            δ) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπόξσλ Κξέαηνο, κέινο 

                 ε) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ππάιιεινο  ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θα. Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή. 

Ο Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο. 

         Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΔΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 550/2/14-09-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα  λα γίλεη 

δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ  ππ’ αξηζ. Γ – 47 

θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ν θ. Γεώξγηνο Ρεγάθεο ηνπ 

Γεκεηξίνπ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., 

ηελ πξνζθόκηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ζπκθσλεηηθνύ ιύζεο ηεο 

εηαηξείαο, ζην νπνίν λα ππάξρεη όξνο, ν νπνίνο λα πξνβιέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο από 

ηνλ απνκείλαληα πξώελ εηαίξν θαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο σο εμήο: 

Α)  πνζό 500 € κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λένπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ 

Β)  πνζό 500 €  εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ . 

Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ 

κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο. 

Γ) Δπίζεο  πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ηξνπνπνηεηηθνύ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ πξέπεη 

λα εμνθιεζεί ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη ε νθεηιόκελε  2
ε
 δόζε ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο πνζνύ 500 €, 

ε νπνία αθνξά ηελ πξνεγεζείζα ζύζηαζε  ηεο ιπόκελεο εηαηξείαο, ε  θαηαβνιή ηεο νπνίαο 

εθθξεκεί, κε ηελ έλλνηα όηη, ε ππνγξαθή ηνπ πξναλαθεξόκελνπ  ζπκθσλεηηθνύ ηειεί ππό ηελ 

αλαβιεηηθή αίξεζε ηεο εμόθιεζεο .  

Σα παξαπάλσ ζα ηεζνύλ σο όξνη ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό κε ηνλ ππνθαζηζηάκελν ζηελ κίζζσζε, θ. 

Γεώξγην Ρεγάθε ηνπ Γεκεηξίνπ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 

 



Σα θέμαηα 3 και 7 ζσζηηήθηκαν μαζί και η απόθαζη ποσ πάρθηκε είναι ενιαία. 

 

ΘΔΜΑ  3ο: Δμέηαζε Δλζηάζεσλ κηζζσηώλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Λαραλαγνξά,  ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ γηα ξύπαλζε ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ  ηεο Λαραλαγνξάο. 

       

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 550/3/14-09-2017 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε:  

Α) Όζνλ αθνξά ηα επηβιεζέληα πξόζηηκα: 

1. Απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ησλ: 

 (i) εηαηξεία «Ρνύζεο Ησάλλεο & ΗΑ ΟΔ», κηζζώηξηα ηνπ Α-16 θαηαζηήκαηνο θαη 

εκκέλεη ζην ππ’ αξηζκ. 2057/4-8-2017 έγγξαθν κε ην νπνίν νη ιόγνη πνπ επηθαιείηαη δελ 

αλαηξνύλ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηβιήζεθε πξόζηηκν γηα ξύπαλζε ηνπ ρώξνπ θαζώο 

θαη όηη ην αίηεκά ηεο γηα παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηό. 

(ii) Αλησληάδεο  Αληώληνο, κηζζσηήο ηνπ Β-45 θαηαζηήκαηνο, θαζώο ηα ηειάξα πνπ 

βξεζήθαλ ζηηο ξάκπεο αλήθαλ ζηελ εηαηξεία ηνπ. 

 (iv) Επξίδνπ Άλλα, κηζζώηξηα ηνπ Β-42 θαηαζηήκαηνο, θαζώο ε πεξηζπιινγή ησλ 

κπαδώλ έγηλε αθνύ επηβιήζεθαλ ηα πξόζηηκα 

2. Κάλεη δεθηή ηελ έληαζε θαη δηαγξάθεη ηα πξόζηηκα ησλ: 

(i) Ναζηνύδε εξαθείκ, θαηάζηεκα Β-15, θαζώο ε επηρείξεζε δελ εκπνξεύεηαη 

θαξπνύδηα. 

(ii) «Απνζηνιίδε Αθνί ΟΔ», θαζώο  ε επηρείξεζε δελ εκπνξεύεηαη θαξπνύδηα θαη ην 

πξόζηηκν ήδε επηβιήζεθε ζηελ κηζζώηξηα εηαηξεία ηνπ Β-10. 

(iii) «Φξνύηα Λάηζηνο ΔΔ», κηζζώηξηα ηνπ Β-10 θαηαζηήκαηνο, θαζώο δελ 

απνδείρζεθε όηη νη παιέηεο είλαη δηθέο ηεο. 

(iv) Βαμεβαλίδεο Νηθόιανο, κηζζσηήο ηνπ Γ-63 θαηαζηήκαηνο, θαζώο ε επηρείξεζε 

δελ εκπνξεύεηαη θαξπνύδηα. 

(v) «θαξιήο Ζιίαο θαη ηα ΟΔ», κηζζώηξηα ηνπ Β-39 θαηαζηήκαηνο, θαζώο νη 

παιέηεο θαη ηα ηειάξα. δηαπηζηώζεθε όηη ηόζν ηα πιαζηηθά ηειάξα όζν θαη νη παιέηεο 

απνηεινύζαλ θνξηίν ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ θνξηεγνύ-ςπγείνπ- πνπ ιόγσ αδπλακίαο 

κεηαθνξάο ηνπ από γεξαλνθό/ξνπ όρεκα, ξύπαλε ηηο θνηλόρξεζηεο - πνπ εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. ( έλαληη ηνπ Β΄ Ππξήλα). Σν πξόζηηκν αλεθιήζε ήδε κε ην ππ’ αξηζκ. 2039/1-8-

2017 έγγξαθν. 



(vi) «Cosmos Fuit- Κηνπηζηνύθαιεο Μηραήι & ΗΑ Ο.Δ.», κηζζώηξηα  ησλ 

θαηαζηεκάησλ Α-45/48, θαζώο δελ ηνπ αλήθνπλ νη παιέηεο. 

(vii) « Καηζαθίδεο Γεκ. – Ράδεο Κπξηάθνο ΟΔ», κηζζώηξηα ηνπ Α-56 θαηαζηήκαηνο, 

θαζώο ε επηρείξεζε δελ εκπνξεύεηαη θαξπνύδηα. 

(viii) « Αθξηηίδνπ ζνθία & ηα ΟΔ», κηζζώηξηα ηνπ Β-23 θαηαζηήκαηνο, θαζώο ε 

επηρείξεζε δελ εκπνξεύεηαη θαξπνύδηα. 

 (vii) « Καηζαθίδεο Γεκ. – Ράδεο Κπξηάθνο ΟΔ», κηζζώηξηα ηνπ Α-56 

θαηαζηήκαηνο, θαζώο ε επηρείξεζε δελ εκπνξεύεηαη θαξπνύδηα. 

(viii) « Αθξηηίδνπ ζνθία & ηα ΟΔ», κηζζώηξηα ηνπ Β-23 θαηαζηήκαηνο, θαζώο ε 

επηρείξεζε δελ εκπνξεύεηαη θαξπνύδηα. 

(ix) Σαπαλάξε νπιηάλα, κηζζώηξηα ηνπ Α-31 θαηαζηήκαηνο, θαζώο είρε ήδε 

απζεκεξόλ απνκαθξπλζεί ν  κεγαιύηεξνο όγθνο παιεηώλ, ραξηνληώλ θαη άιισλ πιηθώλ θαη 

ηα ελαπνκείλαληα παξέκεηλαλ κεηά από ππόδεημε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ 

– Μελεκέλεο πξνθεηκέλνπ λα ηα καδέςεη ν Γήκνο κε ην ζπλεξγείν, πξάγκα ην νπνίν  ζπλέβε. 

2) Όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο θαη 

Κξεαηαγνξάο θαη ηελ νξζή ρξήζε ησλ ξακπώλ  ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη 

νκόθσλα: 

Α) Να ηξνπνπνηεζεί ν Δηδηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο θαη 

Κξεαηαγνξάο θαη λα πξνζηεζεί παξάγξαθνο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε κε 

ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ ηρλειαζηκόηεηαο. 

Β) Σελ απνζηνιή ζε όινπο ηνπο εκπόξνπο εγγξάθνπ ζην πνίν ζα αλαθέξνληαη  νη 

όξνη πγηεηλήο θαη ηα αληίζηνηρα πξόζηηκα ζε πεξίπησζε παξάβαζήο ηνπο. 

Γ) Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηνλ Γήκν Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο 

γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζθπιηώλ από ηνλ ρώξν. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
: Έγθξηζε Πξαθηηθνύ γηα ηνλ Γηαγσληζκό «Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο». 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 550/4/14-09-2017 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ»  σο άγνλνπ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

Θέμα 5ο : 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). -  Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ: Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 550/5/14-09-2017 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α) Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπόζπαζην ζώκα κε ην παξόλ. 

Β) Σελ θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερόλησλ  ζε πίλαθα θαηά θζίλνπζα ζεηξά πλνιηθνύ Βαζκνύ 

σο εμήο: 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

MEGA SPRINT GUARD 1,000 

SWEDISH SYSTEMS SECURITY   0,963 

Γ) Σελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο MEGA SPRINT GUARD σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

ηνπ έξγνπ «ΦΤΛΑΞΗ ΣΗ 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) δηόηη είλαη ν δηαγσληδόκελνο κε ηνλ πςειόηεξν .Β. κε ηηκή πξνζθνξάο 

763.556,28 πιένλ ΦΠΑ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο ζπλ ελόο (1) έηνπο πξναίξεζεο, 

θαη λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 8.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ηεο δηαθήξπμεο κε 

Α/Α πζηήκαηνο: 40879 θαη ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 1020. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

Θέμα 6
ο
 :  Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 550/6/14-09-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε 

όισλ ησλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί γηα ηνλ κήλα Αύγνπζην 2017. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

ΘΔΜΑ 7 
ο
:  Καζαξηόηεηα θαη νξζή ρξήζε ξακπώλ Λαραλαγνξάο. 

 

Σο θέμα ασηό ζσζηηήθηκε με ηο θέμα 3 και εκδόθηκε κοινή απόθαζη. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ &                                                H  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

 

ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                      ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

                                                      Β) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

    Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

        Γ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

               Δ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 


