
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 544 

Με απιθμψ 544/14-06-2017 

ηηρ Κενηπικήρ Αγοπάρ Θεζζαλονίκηρ 

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

εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 544
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 544/12-6-2017 πξόζθιεζεο 

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

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε.  

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

3. Σξνπνπνίεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Αγνξάο (Λαραλαγνξάο) θαηά ηε ζεξηλή  

     πεξίνδν. 

4. Δλνηθίαζε  θάδσλ -  Μεηαθνξά  απηώλ  θαη απόζεζε απνξξηκκάησλ ζε Υ.Τ.Σ.Α.  

    Μαπξνξάρεο  

5. ΦΤΛΑΞΗ ΣΗ 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). -  Α΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

6. Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

Παπέζηηζαν: 

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

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

                β)  θνπιαξηώηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                 γ)   Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

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

           ζη) Καιέκνο Αιέμαλδξνο, , εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

Ο Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθόιανο 

Κνπηζνπξίδεο. 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΔΜΑ  2
ο
  Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 544/2/14-6-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα γίλεη 

δεθηό ην αηηήκαηα ηεο ακνηβαίαο αληαιιαγήο ησλ θαηαζηεκάησλ Κ-8 & Κ-24 από ηηο 



εηαηξείεο «Κπξ. Ι. Σζέξλνο Μνλ/πε ΙΚΔ» & «Ισαλλ. Κπξ. Σζέξλνο ΔΠΔ» θαη λα 

ηξνπνπνηεζνύλ ακνηβαίσο ηα κηζζσηήξηα ζπκβόιαηα ησλ κηζζίσλ θαηαζηεκάησλ κόλνλ σο 

πξνο ηνπο λένπο κηζζσηέο θαη ζπγθεθξηκέλσο ε εηαηξεία «ΚΤΡΙΑΚΟ Ι. ΣΔΡΝΟ Μ. 

Ι.Κ.Δ.» ζα είλαη κηζζώηξηα ηνπ Κ-24 θαηαζηήκαηνο θαη ε εηαηξεία «ΙΩΑΝΝΗ ΚΤΡ. 

ΣΔΡΝΟ Δ.Π.Δ.» ζα είλαη κηζζώηξηα ηνπ Κ-8 θαηαζηήκαηνο κεηά ηελ παξνύζα αληαιιαγή, 

ελώ ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηνη όινη νη ινηπνί όξνη εθάζηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνύ 

θαζώο θαη ην θαηαβαιιόκελν κίζζσκα  αληηζηνίρσο πξνο ην κίζζην, ην νπνίν αθνξά θαζέλα 

από απηά. 

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 ΘΔΜΑ 3ο: Σξνπνπνίεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Αγνξάο (Λαραλαγνξάο) θαηά ηε ζεξηλή 

                                πεξίνδν. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 544/3/14-6-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα όηη ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Λαραλαγνξάο λα παξακείλνπλ θιεηζηά ηηο Παξαζθεπέο θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν (από Παξαζθεπή 14 Ινπιίνπ έσο 8 επηεκβξίνπ 2016) ηόζν γηα ηνπο πξνκεζεπηέο 

όζν θαη γηα ηνπο αγνξαζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο 

Λαραλαγνξάο, εθηόο ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ πνπ ζα αληηκεησπίδνληαη από ηελ Κ.Α.Θ. 

Α.Δ., θαηά πεξίπησζε κεηά από ελεκέξσζε κε ηνλ .Δ.Κ.Λ.Θ.  

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
  :   Δλνηθίαζε  θάδσλ -  Μεηαθνξά  απηώλ  θαη απόζεζε απνξξηκκάησλ ζε 

                        Υ.Τ.Σ.Α. Μαπξνξάρεο  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 544/4/14-6-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα:  



1. Σελ ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο: «  ΔΝΟΙΚΙΑΗ  ΚΑΓΩΝ -  ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

ΑΤΣΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΘΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Δ XYTA ΜΑΤΡΟΡΑΥΗ » 

2. Σελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ ζπλέηαμε ην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δπνπηείαο θαη Δκπνξίνπ . 

Ο δηαγσληζκόο ηεο πξναλαθεξόκελεο Γηαθήξπμεο ζα δηελεξγεζεί ηελ 29/06/2017. 

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 ΘΔΜΑ  5
ο
 :  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). -  Α΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 544/5/14-6-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αλαβνιή 

εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..  

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ  6
ο
: Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 544/6/14-6-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α. Δγθξίλεη νκόθσλα ηελ εηζήγεζε σο έρεη γηα ηηο θάησζη κηζζώηξηεο επηρεηξήζεηο  

Καηηγοπία  (Α.-)   

ΜΙΘΩΣΔ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΛΗΞΔ Η ΜΙΘΩΗ  

1.- Μιζθυηέρ πος δεν πποζκψμιζαν ψλα ηα δικαιολογηηικά και πληποων ηο κπιηήπιο ηος 

ηζίπος: 

Καηάζηημα Μιζθυηήρ (αηομικψρ/ επισείπηζη) 

Α-41  ΑΦΟΙ ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ Ο.Δ. 

Α-21,22,24 ΚΑΣΙΑΜΑΚΑ ΑΔΒΔ 



Β-36,38 ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟΤ 

Γ-10,11 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΛΔΣΣΑ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 

Γ-42,70 ΑΦΟΙ ΜΤΡΛΑΚΗ Ο.Δ. 

Γ-61 ΩΣΗΡΟΤΓΗ ΩΣΗΡΙΟ & ΙΑ ΟΔ 

Γ-10 ΜΟΛΛΑ ΔΠΔ 

 

Γηα ηνπο αλσηέξσ κηζζσηέο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, να ενεπγήζει ζύκθσλα κε ηελ επρέξεηα 

πνπ ηνπ δίδεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 22 § 2 ηεο ΚΤΑ και ενηψρ ηυν πλαιζίυν ηηρ καλήρ πίζηηρ 

και ηυν ζςνηθειϊν πος επικπαηοων ζηιρ ζςναλλαγέρ η Κ.Α.Θ.  ενψτει ηηρ επικείμενηρ 

νομοθεηικήρ πωθμιζηρ ζσεηικϊρ με εκκπεμείρ οθειλέρ ππορ ηο Γημψζιο να σοπηγηθεί ηελεςηαία 

παπάηαζη έυρ ηην 31.12.2017 πποκειμένος οι ενδιαθεπψμενοι μιζθυηέρ να ενηασθοων ζηιρ 

εςνοφκέρ πςθμίζειρ (120 δψζειρ) πποκειμένος να εξαζθαλίζοςν ηα ελλείπονηα δικαιολογηηικά, 

ςπψ ηην αςζηηπή πποχπψθεζη άμεζηρ ηακηοποίηζηρ ηυν ςθιζηάμενυν οθειλϊν ηοςρ ππορ ηην 

ΚΑΘ, διαθοπεηικά  ζε πεπίπηυζη μη άμεζηρ ηακηοποίηζηρ ηυν οθειλϊν ή άππακηηρ 

παπέλεςζηρ ηηρ ανυηέπυ πποθεζμίαρ θα κινηθοων οι εμσζηηθέο δηαδηθαζίεο, δίρσο λα απαηηείηαη 

λέα απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Να εμνπζηνδνηεζεί ν Πξόεδξνο λα θαιέζεη ηνπο κηζζσηέο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νθεηιώλ. 

 

Β. 2.- Μιζθυηέρ πος πποζκψμιζαν ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά και δεν θθάνοςν 

ηον απαιηοωμενο μέζο ψπο ηος ηζίπος. (κάηυ απψ ηο ψπιο ηος μέζος ψπος)  

Καηάζηημα Μιζθυηήρ (αηομικψρ/ επισείπηζη) 

Β-27 ΜΑΜΑΛΙΚΙΓΗ    ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

Β-54 ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ 

Β-60 ΜΑΛΑΚΟ ΑΔ & ΙΑ ΟΔ 

Γ-09 ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ   ΘΔΟΓΟΙΟ 

Γ-53 ΜΑΤΡΙΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

Γ-58 ΑΣΔΡΙΟ   ΣΟΛΗ 

Γ-60 ΔΓΙΑΡΟΓΛΟΤ  ΑΘΑΝΑΙΟ 

Γ-61 ΠΛΑΣΗΡΑ  ΑΠΟΣΟΛΟ 

 

Δγθξίλεη νκόθσλα λα δνζεί θαη ζηηο θάησζη επηρεηξήζεηο ε δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο (31-12-2017) γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2016 είηε 

αθόκε θαη ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο έηζη ώζηε κε αλαγσγή ζε εηήζηα βάζε λα 

βειηηώζνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο. 

 

 Γ.  

- Μιζθυηέρ πος δεν πποζκψμιζαν ψλα ηα δικαιολογηηικά και δεν έσοςν ηον απαιηοωμενο 

ηζίπο: 



Δγκπίνει ομψθυνα ηην ειζήγηζη υρ έσει για ηιρ ακψλοςθερ μιζθϊηπιερ επισειπήζειρ 

Καηάζηημα Μιζθυηήρ (αηομικψρ/ επισείπηζη)   

Γ-43 ΓΑΪΣΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ 

Γ-47 ΚΑΛΑΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 

Γ-65 ΑΡΗΑΒΒΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 

Γηα ηνπο αλσηέξσ κηζζσηέο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, να ενεπγήζει ζύκθσλα κε ηελ επρέξεηα 

πνπ ηνπ δίδεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 22 § 2 ηεο ΚΤΑ και ενηψρ ηυν πλαιζίυν ηηρ καλήρ πίζηηρ 

και ηυν ζςνηθειϊν πος επικπαηοων ζηιρ ζςναλλαγέρ η Κ.Α.Θ. ενψτει ηηρ επικείμενηρ 

νομοθεηικήρ πωθμιζηρ ζσεηικϊρ με εκκπεμείρ οθειλέρ ππορ ηο Γημψζιο να σοπηγηθεί ηελεςηαία 

παπάηαζη έυρ ηην 31.12.2017 πποκειμένος οι ενδιαθεπψμενοι μιζθυηέρ να ενηασθοων ζηιρ 

εςνοφκέρ πςθμίζειρ (120 δψζειρ) πποκειμένος να εξαζθαλίζοςν ηα ελλείπονηα δικαιολογηηικά, 

ςπψ ηην αςζηηπή πποχπψθεζη άμεζηρ ηακηοποίηζηρ ηυν ςθιζηάμενυν οθειλϊν ηοςρ ππορ ηην 

ΚΑΘ, διαθοπεηικά  ζε πεπίπηυζη μη άμεζηρ ηακηοποίηζηρ ηυν οθειλϊν ή άππακηηρ 

παπέλεςζηρ ηηρ ανυηέπυ πποθεζμίαρ θα κινηθοων οι εμσζηηθέο δηαδηθαζίεο, δίρσο λα απαηηείηαη 

λέα απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Να εμνπζηνδνηεζεί ν Πξόεδξνο λα θαιέζεη ηνπο κηζζσηέο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νθεηιώλ. 

Γ.   

Καηηγοπία Β.- 

ΜΙΘΩΣΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗ ΜΙΘΩΗ  

1.- Μιζθυηέρ οι οποίοι έσοςν ενεπγή μίζθυζη και ο ηζίπορ ηοςρ είναι κάηυ απψ ηον μέζο ψπο ηος 

ηζίπος ηυν επισειπήζευν. 

Καηάζηεκα Ολνκαζία επηρείξεζεο  Σδίξνο Οθεηιέο 

Α-14 ΗΛΙΑΓΗ ΗΛΙΑ 98.886,91 3.854,61 

Α-29 ΓΙΑΜΟΤΚΗ ΣΑΤΡΟ 166.774,76 436,93 

Α-57 ΑΡΑΝΣΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 125.051,39 0 

Β-15 ΝΑΙΟΤΓΗ ΔΡΑΦΔΙΜ 98.380,55 4.848,78 

Β-58 

ΑΛΔΞΙΑΓΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ & 

ΙΑ ΔΔ 

147.022,35 13.603,03 

Γ-22 

ΥΡΤΑΝΘΙΓΗ ΚΩΝ/ΝΟ & 

ΙΑ ΟΔ 

186.131,76 0 

 

Δγθξίλεη νκόθσλα λα δνζεί θαη ζηηο θάησζη επηρεηξήζεηο ε δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο (31-12-2017) γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2016 είηε 

αθόκε θαη ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο έηζη ώζηε κε αλαγσγή ζε εηήζηα βάζε λα 

βειηηώζνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο. 

Δ. Καηηγοπία Γ.- 

Δγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε θαη ηνπ θ. Καιέκνπ πνπ 

ςεθίδεη παξώλ,  λα θαηαγγειζεί ε κίζζσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο ιαραλαγνξάο Γ-51, (κε 



κηζζσηή ηνλ θ. Υαξάιακπν αραλίδε) θαη λα αζθεζεί αγσγή απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ, ιόγσ 

ηνπ όηη νη παξαβάζεηο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

11§§1θαη 2 θαη άξζξνπ 4§2. 

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ &                                                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΗ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

 

ΥΑΜΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ                                      ΚΟΤΣΟΤΡΙΓΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ 

 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

            Α) ΚΟΤΛΑΡΙΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

              Β) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΗ 

        Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ  ΙΩΑΝΝΗ 

             Γ) ΣΔΡΝΟ  ΙΩΑΝΝΗ 

                                                    Δ) ΚΑΛΔΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 


