
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 561 

Με αριθμό 561/16-3-2018 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 16
ε   

 

Μαξηίνπ εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 10:00 π.κ.  ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 561
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 561/14-3-2018 πξόζθιεζεο 

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

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

3. Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

4. Αλαδξνκηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Σακείνπ Αιιεινβνήζεηαο δηθεγόξσλ  

     Θεζζαινλίθεο (Σ.Α.ΓΗ.Θ.) γηα δηθεγόξνπο πνπ απαζρνινύληαη κε έκκηζζε εληνιή  

    (Ννκηθνί ύκβνπινη). 

5. Οξηζκόο Δπηηξνπήο Γηαδηθαζίαο επηιύζεσο Γηαθνξώλ. 

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

    παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ». 

7. Δμέηαζε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα ελόο 

    θνξηεγνύ απηνθίλεηνπ» 

8. Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ 3476/20-12-2017 

    πξόζθιεζεο Δθδήισζεο  Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. Γ-19 

    θαηαζηήκαηνο ηεο  Λαραλαγνξάο. 

Παρέστησαν: 

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

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

                 β)  Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

           γ)  Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

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

  ζη)      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 561/2/16-3-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

    Α. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ησλ Γ-

14 θαη Γ-15 θαηαζηεκάησλ ε  ππό ζύζηαζε εηεξόξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία  

«ΒΔΛΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.»,  ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθώλ 

νθεηιώλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο 2.000 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζε δύν δόζεηο, πνπ αθνξά ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο σο εμήο: 

Γόζε 1.000€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Γόζε 1.000€ εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

 Να ηεζεί όξνο ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθό όηη,  ε κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

κεηαβνιήο εληόο δηκήλνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα επηθέξεη ηελ 

απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο. 

 Να ζπκβιεζνύλ επηπιένλ σο εθ ηξίηνπ  εγγπεηέο πξνζσπηθώο νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ηεο 

εηεξόξξπζκεο πιένλ εηαίξνπ , εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία 

«ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΝΔΝΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΠΔ». 

Β. Να εγθξηζεί ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο δηόηη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.  ε ηξνπνπνίεζε θαη λέα 

ζπγθξόηεζε ζε ζώκα ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο  « ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΝ Α.Δ , ην 

νπνίν έρεη σο εμήο :  

Κνπθνπξνύηζαο Υξήζηνο ηνπ Θεκηζηνθιή, σο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο. 

Κνπθνπξνύηζαο Ησάλλεο ηνπ Υξήζηνπ, σο Αληηπξόεδξνο. 

Παληειηάο Δκκαλνπήι ηνπ Γεκεηξίνπ, σο κέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Μαπξηαλνύ Μαξία ηνπ Θενδώξνπ, σο κέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Παπαδνπνύινπ Δηξήλε ηνπ Νηθνιάη, σο κέινο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Γ. Να γίλεη δεθηό ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ  ππ’ 

αξηζ. Α-34 θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ε εηαηξεία 

«ΥΑΣΕΖΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΤΗΟ ΟΔ», 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: 



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

2)  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. 

3) 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 ηελ ππνθαζηζηάκελε ζηελ κίζζσζε, 

εηαηξεία «ΥΑΣΕΖΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΤΗΟ ΟΔ». 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

                  ΘΔΜΑ 3 
ο
 : Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο  

                                    Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 561/3/16-3-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α. Σελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο « ύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ., ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο γηα ηε  

ρξήζε ηνπ έηνπο 2017 »  ζηνλ θ. Γθξέθν Γεξάζηκν δηόηη πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ήηνη:1.800,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 

Β. Σελ έξεπλα αγνξάο γηα ηελ εύξεζε αλαδόρνπ γηα ηηο ππεξεζίεο , όπσο απηέο παξαηίζεληαη 

ζην Β΄ Μέξνο ηεο εηζήγεζεο ελώ , 

Ζ έθδνζε θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ 2017, λα αλαηεζεί ζηνλ θ. Πεξπεξή Κσλζηαληίλν , 

θαζώο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1319/11-05-2017 Απόθαζε ηνπ  Πξνέδξνπ & Γηεπζύλνληνο 

πκβνύινπ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. θαη ηελ ππ’ αξ.  5/14-09-2017 απόθαζε ηεο ΣΑΚΣΗΚΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ  ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ., έρεη αλαηεζεί ν ηαθηηθόο  έιεγρνο  ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεώλ ηνπ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε έηνπο 2017. 

Ζ έξεπλα αγνξάο ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ην γξαθείν Πξνκεζεηώλ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 



ΘΔΜΑ 4
ο
 :  Αλαδξνκηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Σακείνπ Αιιεινβνήζεηαο  

                     Γηθεγόξσλ Θεζζαινλίθεο (Σ.Α.ΓΗ.Θ.) γηα δηθεγόξνπο πνπ απαζρνινύληαη κε 

                    έκκηζζε εληνιή (Ννκηθνί ύκβνπινη). 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 561/4/16-3-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα, ηελ αλαβνιή 

εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

    ΘΔΜΑ 5 
ο
 :  Οξηζκόο Δπηηξνπήο Γηαδηθαζίαο επηιύζεσο Γηαθνξώλ. 

 

  

ΑΠΟΦΑΗ 561/5/16-3-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα, ηνλ 

νξηζκό Δπηηξνπήο Γηαδηθαζίαο Δπηιύζεσο Γηαθνξώλ κε εηήζηα ζεηεία, απνηεινύκελεο από 

ηνπο: 

- θ. Κνγηάλλε Θεόδσξν, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.   

- θ. Κνπηζνπξίδε Νηθόιαν, Γηεπζπληή  ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

- θ. Καιέκν Αιέμαλδξν, ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

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

                  ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 561/6/16-3-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα, ηελ αλαβνιή 

ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

ΘΔΜΑ 7
ο
 : Δμέηαζε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα ελόο  

                    θνξηεγνύ απηνθίλεηνπ» 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ  

εισηγούμαι 

Α) ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο Eurocar Hellas LTD, θαζώο δε πιεξνί 

ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. 352/5-2-2018 δηαθήξπμεο θαη ηνλ απνθιεηζκό ηεο από ηελ 

απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Β) ηελ έγθξηζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ζπκκεηερόλησλ  ζύκθσλα κε ηνλ κε ηνλ πίλαθα ηειηθήο 

θαηάηαμεο: 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

1 Παύινο Η. Κνληέιιεο ΑΔΒΔ 0,969 

2 COMMUNITY CARS TRADING» Ρεληηληώηε 

Αγλή 

0,967 

  

Γ) ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο εηαηξείαο Παύινο Η. Κνληέιιεο ΑΔΒΔ, ε 

νπνία έιαβε ζπλνιηθά 0,969 βαζκνύο. 

ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί ν θ. Υαξαιακπίδεο επαλαιακβάλεη όηη 

εκκέλεη ζηελ αξρηθή αξλεηηθή ζηάζε ηνπ ΔΚΛΘ γηα ηε ζύζηαζε ηεο ΑΜΚΔ θαη ησλ 

δξάζεσλ πνπ απνξξένπλ από απηή ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ Interreg θαη γηα ην ιόγν απηό 

κεηνςεθεί. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 561/7/16-3-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε:  

Α) Σελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ην νπνίν απνηειεί εληαίν 

ζώκα κε ην παξόλ. 

Β) Σελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο Eurocar Hellas LTD, θαζώο δε πιεξνί 

ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. 352/5-2-2018 δηαθήξπμεο θαη ηνλ απνθιεηζκό ηεο από ηελ 

απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

ζπλεκκέλν πξαθηηθό. 

Γ) Σελ έγθξηζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ζπκκεηερόλησλ  ζύκθσλα κε ηνλ κε ηνλ πίλαθα ηειηθήο 

θαηάηαμεο: 



ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

1 Παύινο Η. Κνληέιιεο ΑΔΒΔ 0,969 

2 COMMUNITY CARS TRADING» Ρεληηληώηε 

Αγλή 

0,967 

  

Γ) Σελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο εηαηξείαο Παύινο Η. Κνληέιιεο ΑΔΒΔ, ε 

νπνία έιαβε ζπλνιηθά 0,969 βαζκνύο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΔΜΑ 8
ο
 : Έγθξηζε πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ 3476/20-12- 

                     2017πξόζθιεζεο Δθδήισζεο  Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ κίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 

                      Γ-19 θαηαζηήκαηνο ηεο  Λαραλαγνξάο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 561/8/16-3-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο. 

2.  Σελ εθκίζζσζε ηνπ θελνύ θαηαζηήκαηνο Γ-19 ζηνλ θ. Κηνθπάζνγινπ 

Δθξαίκ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 3476/20-12-2017 πξόζθιεζεο 

Δθδήισζεο  Δλδηαθέξνληνο, κε κεληαίν κίζζσκα ύςνπο # 800,00 € #, πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη ησλ κελαίσλ δαπαλώλ ηειώλ 

ύδξεπζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ. 

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) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

Β) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                     Γ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ  

                                                     Δ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


