
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 543 

Με αριθμό 543/07-06-2017 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 7
ε 
 Ινπλίνπ  

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

ζπλήιζε ζηελ 543
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκόλ 543/2-6-2017 πξόζθιεζεο 

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

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε.  

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

3. Αλαλέσζε κηζζώζεσο θαηαζηεκάησλ Λαραλαγνξάο. 

4. Δμέηαζε αηηήκαηνο κηζζσηξηώλ εηαηξεηώλ γηα δηαθαλνληζκό νθεηιώλ. 

5. Αλαλέσζε Μίζζσζεο. 

6. Υνξήγεζε δηαηαθηηθώλ ζίηηζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. γηα ην  

     2017. 

7. Αλάζεζε ζε επηρεηξήζεηο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ:  

            Α. «ύληαμε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζύκθσλα 

                  κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ρξήζε 

                  ηνπ έηνπο 2017» θαη  

 Β. «Δπηινγή νξθσηνύ ειεγθηή-ινγηζηή γηα  ηνλ έιεγρν ησλ  εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ 

                 θαηαζηάζεσλ  ηεο  Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα  

                Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  (Γ.Π.Υ.Α.) γηα ηελ ρξήζε ηνπ έηνπο 2017».  

8. Άκεζεο πξνκήζεηεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

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

παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

Παρέστησαν: 

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 Θεόδσξνοο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                 δ)   Αιβαλνύ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

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

           δ) 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 543/2/7-6-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

ηξνπνπνίεζε θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηελ  κίζζσζε ησλ  Α-45 θαη Α-48 θαηαζηεκάησλ ηεο 

Λαραλαγνξάο ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία COSMOS FRUIT ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «COSMOS FRUIT Α.Δ.»,  ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο, δηόηη 

πξόθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο Κ.Τ.Α. 

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
 : Αλαλέσζε κηζζώζεσο θαηαζηεκάησλ Λαραλαγνξάο 

 

ΑΠΟΦΑΗ 543/3/7-6-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: ηελ 

αλαλέσζε ηεο κίζζσζεο γηα ηελ κηζζώηξηα εηαηξεία ηνπ Γ-62 θαηαζηήκαηνο ARBEN 

OSHAFI ΚΑΙ ΙΑ ΟΔ, γηα δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ησλ ππόινηπσλ κηζζώζεσλ, ήηνη 31-12-

2026. 

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
  :Δμέηαζε αηηήκαηνο κηζζσηξηώλ εηαηξεηώλ γηα δηαθαλνληζκό νθεηιώλ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 543/4/7-6-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α. ηε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ κηζζσηή ηνπ Γ-39 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο θ. 

Ισάλλε Ισαλλίδε ηνπ Κπξηάθνπ,  ηνλ δηαθαλνληζκό ησλ νθεηιώλ ηνπ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

θαη ηελ εμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν λα πξνβεί ζηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ δόζεσλ βάζεη ηνπ πνζνύ 

νθεηιήο όπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 



Β. ηε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ κηζζσηή ηνπ Γ-12 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο θ. 

ηαύξνπ Μηραειίδε ηνπ Ισάλλε, ηνλ δηαθαλνληζκό ησλ νθεηιώλ ηνπ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

θαη ηελ εμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν λα πξνβεί ζηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ δόζεσλ βάζεη ηνπ πνζνύ 

νθεηιήο όπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Γ. ηε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ κηζζσηή ηνπ Γ-20 θαηαζηήκαηνο ηεο Λαραλαγνξάο θ. 

Γεώξγηνπ Αλησληάδε, ηνλ δηαθαλνληζκό ησλ νθεηιώλ ηνπ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.  θαη ηελ 

εμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ θαη λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ δόζεσλ βάζεη ηνπ πνζνύ νθεηιήο όπσο ζα 

έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ 

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 ΘΔΜΑ 5ο:  Αλαλέσζε Μίζζσζεο  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 543/5/7-6-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Α. Σελ αλαλέσζε ηεο πξναλαθεξόκελεο κίζζσζεο ζηνλ Γάληζε Γεώξγην, γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα έμη (6)  κελώλ, ήηνη έσο 9/12/2017. 

Β. Σελ εθκίζζσζε δηπιαλνύ απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ ζηνλ θ. Γάληζε Γεώξγην έθηαζεο 50,00 

η.κ. πεξίπνπ, κε κελαίν ηίκεκα 70,00 € πιένλ Φ.Π.Α.  γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα Σελ 

αλαλέσζε ηεο πξναλαθεξόκελεο κίζζσζεο ζηνλ Γάληζε Γεώξγην, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη 

(6)  κελώλ, ήηνη έσο 9/12/2017. 

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΔΜΑ 6
ο
 : Υνξήγεζε δηαηαθηηθώλ ζίηηζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.  

                    γηα ην  2017. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 543/6/7-6-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα: 

Σε ρνξήγεζε δηαηαθηηθώλ ζίηηζεο, αμίαο 150,00€ ζε θάζε ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  



Οη δηαηαθηηθέο ζίηηζεο ζα δνζνύλ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. από ηελ 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΩΝ ΑΔΔ». 

Η πξνκήζεηα ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο ζα βαξύλεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

 ΘΔΜΑ 7ο: Αλάζεζε ζε επηρεηξήζεηο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ:  

        Α. «ύληαμε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

                                    ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο  

                                    γηα ηελ ρξήζε ηνπ έηνπο 2017» θαη  

       Β. «Δπηινγή νξθσηνύ ειεγθηή-ινγηζηή γηα  ηνλ έιεγρν ησλ  εηεζίσλ  

                                  νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  ηεο  Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή 

                                  Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  (Γ.Π.Υ.Α.) γηα ηελ ρξήζε 

                                  ηνπ έηνπο 2017».  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 543/7/7-6-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε 

ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο θαη εηζεγείηαη πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο:  

Α. «ύληαμε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζύκθσλα  κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ έηνπο 2017»,ζηελ 

θ. ΠΔΣΑΣΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ηνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ, πνπ πξνζέθεξε  ηελ πην ζπκθέξνπζα γηα ηελ 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηηκή, ήηνη πνζό : # 1.790,00 # € πιένλ Φ.Π.Α.  

θαη Β. «Δπηινγή νξθσηνύ ειεγθηή-ινγηζηή γηα  ηνλ έιεγρν ησλ  εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ  ηεο  Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο  (Γ.Π.Υ.Α.) γηα ηελ ρξήζε ηνπ έηνπο 2017», ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο», 

ζηνλ θ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΔΡΠΔΡΗ πνπ πξνζέθεξε  ηελ πην ζπκθέξνπζα γηα ηελ Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. ηηκή, ήηνη πνζό : # 2.720,00 # €, πιένλ Φ.Π.Α. 

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 



 

 ΘΔΜΑ 8ο:  Άκεζεο πξνκήζεηεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 543/8/7-6-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ κε 

αλαδξνκηθή ηζρύ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ δαπάλεο επηεινύο αμίαο θαη άκεζεο 

εθηέιεζεο – δαπάλεο θίλεζεο – δαπάλεο από δεκόζηεο ππεξεζίεο δίρσο ηελ πξνζθόκηζε 

θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

Η απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΔΜΑ  9
ο
  : Δθαξκνγή Ν.4412/2016, άξζξν 219 : «Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

                       ζύκβαζεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 543/9/7-6-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ έγθξηζε 

όισλ ησλ ζπλεκκέλσλ πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, πνπ 

έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηνλ κήλα Μάην 2017. 

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) ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΔΟΓΩΡΟ 

        Β) ΚΟΤΛΑΡΙΩΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

         Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΗ 

   Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ  ΙΩΑΝΝΗ 

         Δ) ΣΔΡΝΟ  ΙΩΑΝΝΗ 

Σ) ΚΑΛΔΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 


