
ΠΡΑΚΣΗΚΟ 566 

Με αρηζκό 566/02-05-2018 

ηες Κεληρηθής Αγοράς Θεζζαιολίθες 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 2
α  

 Μαΐνπ 

2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:30 κ.κ. ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε 

ζηελ 566
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 566/30-4-2018 πξόζθιεζεο ηνπ 

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

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Αηηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ 

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

4. Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο Λαραλαγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο ζηελ ΚΑΘ 

Α.Δ. 

5. Αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα ελόο θνξηεγνύ 

απηνθίλεηνπ» 

Παρέζηεζαλ: 

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)  Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

 δ)  Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

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

 δ)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

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

Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Αλαζηάζηνο Δκκαλνπειίδεο. 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

ΘΔΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 566/2/02-05-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα γίλεη δεθηό 

ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ Β-58 θαηαζηήκαηνο 

ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθώλ ε Δηεξόξξπζκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία 



«ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ.», ππό ηελ πξνϋπόζεζε κε ππάξμεσο 

κηζζσηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηελ πξνζθόκηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ζηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ζπκθσλεηηθνύ ηξνπνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο θαη δίρσο  θαηαβνιή ηέινπο 

κεηαβνιήο.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
 : Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

 

                

ΑΠΟΦΑΖ 566/3/02-05-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη: 

(α) οκόθφλα γηα ηνπο κηζζσηέο  πος πποζκόμιζαν ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά , δεν 

πληπούν ηον απαιηούμενο μέζο όπο ηος ηζίπος και η μίζθωζη έσει λήξει (κάηω από ηο όπιο 

ηος μέζος όπος)  

Καηάζηημα Μιζθωηήρ (αηομικόρ/επισείπηζη) 

Β-27 ΜΑΜΑΛΙΚΙΓΗ    ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

Β-54 ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ 

Β-60 ΜΑΛΑΚΟ ΑΔ & ΙΑ ΟΔ 

Γ-53 ΜΑΤΡΙΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

Γ-60 ΔΓΙΑΡΟΓΛΟΤ  ΑΘΑΝΑΙΟ 

Γ-61 ΠΛΑΣΗΡΑ  ΑΠΟΣΟΛΟ 

 

Να απνζηαιεί έγγξαθν κε ην νπνίν λα ηνπο δεηείηαη λα πξνζθνκηζηνύλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

γηα ην α΄ εμάκελν ηνπ 2018 θαη λα εμεηαζηεί εθ λένπ ην ζέκα από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 

Δλώ γηα ηνπο  

Καηάζηημα Μιζθωηήρ (αηομικόρ/επισείπηζη) 

Γ-09 ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ   ΘΔΟΓΟΙΟ 

Γ-39 ΙΩΑΝΝΙΓΗ   ΙΩΑΝΝΗ 

Γ-58 ΑΣΔΡΙΟ   ΣΟΛΗ 

 

Γηα ηνπο νπνίνπο ζεξαπεύηεθε ην ειάηησκα ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ λα πξνβεί ε ΚΑΘ Α.Δ. ζε 

λέα κίζζσζε, εθόζνλ εμνθιεζνύλ ηπρνύζεο νθεηιέο. 

 



(βi) θαηά πιεηουεθία, κεηουεθούληος ηοσ θ. Υαραιακπίδε, λα πξνβεί ζε εθηέιεζε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 1177/2016 δηαηαγήο απόδνζεο κηζζίνπ γηα ηνλ κηζζσηή ηνπ Γ-43, Γαΐηαλίδε 

Γεώξγην. 

(βii) οκόθφλα γηα ηνλ κηζζσηή ηνπ Γ-65, θ. Γεκήηξην αξεζάββα, λα θάλεη δεθηό ην αίηεκα 

ηνπ γηα εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ηνπ ζε δηάζηεκα έμη (6) κελώλ θαη λα εμνπζηνδνηεζεί ν 

Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο λα δηαπξαγκαηεπηεί καδί ηνπ ην πνζό ησλ δόζεσλ. 

Δπίζεο, λα πξνζθνκηζηνύλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ην α΄ εμάκελν ηνπ 2018 θαη λα εμεηαζηεί 

εθ λένπ ην ζέκα από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 

 

(γ) οκόθφλα γηα ηοσς κηζζφηές οη οποίοη έτοσλ ελεργή κίζζφζε θαη ο ηδίρος ηοσς είλαη θάηφ 

από ηολ κέζο όρο ηοσ ηδίροσ ηφλ επητεηρήζεφλ. 

Γηα ηνπο κηζζσηέο: 

Κατάστημα Ονομασία επιχείρησης  

Α-14 ΗΛΙΑΓΗ ΗΛΙΑ 

Γ-22 ΥΡΤΑΝΘΙΓΗ ΚΩΝ/ΝΟ & ΙΑ ΟΔ 

 

λα πξνζθνκίζνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ α  ́εμακήλνπ 2018  θαη λα εμεηαζηεί εθ λένπ ην ζέκα 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 

Ενώ , για ηοςρ μιζθωηέρ 

Κατάστημα Ονομασία επιχείρησης  

Α-29 ΓΙΑΜΟΤΚΗ ΣΑΤΡΟ 

Α-57 ΑΡΑΝΣΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 

Β-15 ΝΑΙΟΤΓΗ ΔΡΑΦΔΙΜ 

Γ-20 ΑΝΣΩΝΙΑΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 

Οη νπνίνη ζεξάπεπζαλ ην ειάηησκα ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, λα κελ γίλεη θακία ελέξγεηα, αιιά 

λα απνζηαιεί έγγξαθν εμόθιεζεο ησλ ηπρόλ νθεηιώλ ηνπο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 : Λήςε απόθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο Λαραλαγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο  

                   ζηελ  Κ.Α.Θ. Α.Δ 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΖ 566/4/02-05-2018 

 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη: 

(α) θαηά πιεηουεθία, κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε λα θαηαηεζνύλ αγσγέο γηα ηνπο: 

ΠΔΛΑΣΖ 

ΓΔΩΡΓΟΤΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ Γ 63-64-67-68 

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ A-39,Γ40-41-42,Γ-71 1/2 

ΒΔΡΜΗΟ FRUITS-ΠΔΣΡΑ. Θ  ΔΣΔΡ/ΘΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Β21-Β22 

ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ ΚΑΣ/ΜΑ Γ-43 

ΜΑΜΑΛΗΚΗΓΖ  ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΑΣ/ΜΑ Β-27 

ΚΟΛΔΣΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ  Γ10-11 

ΣΡΑΠΔΕΑΝΛΗΓΖ Γ.- ΣΡΑΠΔΕΑΝΛΗΓΖ Υ. & ΗΑ ΔΔ  Γ16 

ΓΚΑΓΚΑΝΗΑΡΑ Κ. ΚΟΛΟΚΩΣΡΩΝΖ Υ.ΟΠΩΡΑ Ο.Δ ΚΑΣ.Α-15 

ΛΑΓΑ Θ. - ΣΟΤΚΑΛ Γ. ΟΔ Γ39 

ΜΖΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ &ΗΑ ΔΔ Α19 

ΔΤΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ ΣΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΚΑΣ/ΜΑ Β-20 

ΗΩΑΝΝΗΓΖ ΩΚΡΑΣΖ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΚΑΣ.Β-61, 62 ½  

ΚΑΝΓΤΛΗΑΡΖ Π. & ΗΑ ΟΔ  Γ 35 

 

Δλώ γηα ην κηζζσηή ηνπ Γ-43, θ. Γαΐηαλίδε Γεώξγην λα πξνρσξήζεη ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζε 

εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1177/2016 δηαηαγήο απόδνζεο κηζζίνπ γηα ηνλ κηζζσηή ηνπ Γ-43, 

Γαΐηαλίδε Γεώξγην. 

ηε πεξίπησζε δε, πνπ νθεηιέηεο πξνβνύλ ζε εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ηνπο, αθόκε θαη κεηά 

ηελ έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα εμεηάδεη ην 

ελδερόκελν ζύλαςεο λέαο κίζζσζεο, εθόζνλ δελ ζπληξέρνπλ άιινη ιόγνη ιύζεο θαη 

θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο. 

(β) οκόθφλα λα απνζηαιζεί έγγξαθν ζηελ κηζζώηξηα ηνπ Α-41, Αθνί Γεκεηξηάδε ΟΔ γηα 

άκεζε εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ηεο. 

(γ) οκόθφλα απνθαζίδεη ηε δηαπίζησζε ηεο ιύζεο ησλ κηζζώζεσλ θαη ηελ δηθαζηηθή 

δηεθδίθεζε θάζε λνκίκνπ δηθαηώκαηνο ηεο εηαηξείαο (νθεηιόκελα κηζζώκαηα/απνδεκίσζε 

ρξήζεο θαη απνβνιή) γηα ηνπο κηζζσηέο ησλ Κ-11, θ. Λεσλίδα Παπαεπζηξαηίνπ θαη Κ-12, 

«Γ. σηεξηάδεο θαη ηα ΟΔ». 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 5ο:  Αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα ελόο 

                    θνξηεγνύ απηνθίλεηνπ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 566/5/02-05-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε: 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο  

2. Σελ απνδνρή όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πνπ ππέβαιε ν κεηνδόηεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ : Παύινο Κνληέιεο ΑΔΒΔ, θαζώο πξνζθνκίζηεθαλ όια ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. 352/5-2-2018 

Γηαθήξπμεο θαη δε ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηεο ιόγνη απνθιεηζκνύ ησλ άξζξσλ 73 

θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σελ αλάδεημε σο αλαδόρνπ γηα ηνλ δηαγσληζκό ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. (ΚΑΘ Α.Δ. ) ΓΗΑ ΣΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΦΟΡΣΖΓΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ, δηα ηεο ππνγξαθήο 

ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «Παύινο Κνληέιεο ΑΔΒΔ», κε ηηκή 33.400,00€. 

  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ                      Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                 ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                                                             

      

      ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                   ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΜΔΡΣΕΖ 

        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ  

Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                               Σ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


