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                                        ΣΟΤ Γ.. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ Α.Δ. 

 

Σν Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππ’ αξηζ. 411/1998 Π.Γ. «κεηαηξνπή ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο ζε Αλψλπκε Δηαηξεία θαη έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ελαξκνλίζζεθε ζην Ν.3429/05 (Φ.Δ.Κ. 314 A΄  ) θαη ηε ζρεηηθή 

έγθξηζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ  

 

                                                          ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Καζνξίδνπκε ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

 

Άξζξν 1. 

 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ. 

 

Οη πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. (Λαραλαγνξά θαη 

Κξεαηαγνξά), νη ινηπνί βνεζεηηθνί ρψξνη θαζψο θαη ην νηθφπεδν επί ηνπ νπνίνπ επξίζθνληαη, 

αλήθνπλ ζηελ πεξηνπζία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο νπνίαο είλαη ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, πνπ αζθεί ηελ θαηά λφκν επνπηεία ηνπ κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο αζθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 411/1998 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ελαξκνλίζζεθε ζην Ν. 3429/05 (Φ.Δ.Κ. 314 

A΄ ). 

 

Άξζξν 2. 

 ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. 

 

Ο θαλνληζκφο απηφο έρεη ηζρχ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. θαη 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο Λαραλαγνξάο θαη Κξεαηαγνξάο.  

 

Άξζξν 3. 

ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ. 

 

Καλέλαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ρσξίο λα 

είλαη λφκηκνο κηζζσηήο θαη γηα ζθνπνχο δηάθνξνπο εθείλσλ ηεο κίζζσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Οηνζδήπνηε δε εηζέξρεηαη εληφο ησλ ρψξσλ 

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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Άξζξν 4. 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

ην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηεμάγνληαη ρνλδξηθψο αγνξαπσιεζίεο, πνπ αθνξνχλ λσπά 

νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα, αγξνηηθά πξντφληα θαη είδε θξέαηνο θαη γεληθά πξντφληα θπηηθήο θαη 

δστθήο πξνέιεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιηεπκάησλ θαη ππνπξντφλησλ ή θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 5.  

ΟΡΓΑΝΩΖ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ. 

 

                I.ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ 

       Α. Καηαζηήμαηα : 

1. Σα θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη 

απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. 

2. Οη έκπνξνη θαηαζηεκαηάξρεο θαη νη ππάιιεινη απηψλ ζα εθνδηαζζνχλ κε εηδηθά  απηνθφιιεηα 

ζήκαηα γηα ηα απηνθίλεηά ηνπο απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ζα  εηζέξρνληαη ζηε Λαραλαγνξά θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ..  

3. Ζ  είζνδνο ησλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ νπσξνιαραληθά γηα ηα θαηαζηήκαηα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηελ Πχιε - Επγηζηήξην ζην νπνίν ζα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ 

θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο ψξεο απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θνξησκέλσλ νρεκάησλ κε νπσξνθεπεπηηθά  

ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο. 

Σα ΚΔΝΑ θνξηεγά απηνθίλεηα ησλ εκπφξσλ κηζζσηψλ θαηαζηεκάησλ ηεο Λαραλαγνξάο ηα νπνία 

έρνπλ ην εηδηθφ απηνθφιιεην ζήκα, ζα εηζέξρνληαη  (θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο security)  απφ ηηο πχιεο 

πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. 

Σα θελά εκπνξηθά απηνθίλεηα ζα εμέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Πχιε εμφδνπ. 

Β. Ππομηθεςηέρ 

Ζ είζνδνο ησλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ νπσξνιαραληθά γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο Κ.A.Θ. Α.Δ. 

ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Πχιε - Επγηζηήξην ζην νπνίν ζα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν 

ηέινο εηζφδνπ θαη έπεηηα απφ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ – δειηίσλ απνζηνιψλ θαηά ηηο εκέξεο θαη 

ψξεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ε είζνδνο κπνξεί λα 

γίλεη θαη απφ άιιεο Πχιεο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν αληίηηκν πνπ νξίδεηαη απφ ην κεηθηφ 

βάξνο ηνπ νρήκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο.  

Μεηά ηελ εθθφξησζε ησλ πξντφλησλ νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα εμέιζνπλ απφ ηε 

Λαραλαγνξά άκεζα.  

ε φιεο ηηο ππφινηπεο ψξεο απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θνξησκέλσλ νρεκάησλ κε νπσξνθεπεπηηθά  

ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο. 

ε πεξίπησζε πνπ είλαη θελνί γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πχιεο πνπ ζα 

νξίδνληαη θάζε θνξά κε απνθάζεηο ηνπ Γ..  
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Σα θελά απηνθίλεηα (παξαγσγψλ, κεηαθνξέσλ) πνπ έρνπλ μεθνξηψζεη νπσξνιαραληθά ζηα 

θαηαζηήκαηα βγαίλνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ Έμνδν θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο ζα 

νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Σα θελά απηνθίλεηα (παξαγσγψλ, κεηαθνξέσλ) πνπ έρνπλ μεθνξηψζεη νπσξνιαραληθά ζηα 

θαηαζηήκαηα βγαίλνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ Έμνδν θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο ζα 

νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Έκθνξηα νρήκαηα κε ξπκνχιθα πνπ κεηαθέξνπλ αγξνηηθά πξντφληα (νπσξνθεπεπηηθά)  ηφζν  γηα 

κηζζσηέο- εκπφξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν  ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., φζν θαη γηα άιινπο 

εκπφξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο Λαραλαγνξάο  εηζέξρνληαη απφ ην Επγηζηήξην  

θαηαβάιινληαο  ην πξνβιεπφκελν ηέινο εηζφδνπ κφλν γηα ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαιήπηε 

έκπνξν- κηζζσηή ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη φρη γηα ηα πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

ηξίην έκπνξν. 

ε πεξίπησζε φκσο πνπ θαηαγξαθεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή ηα 

εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ηεο εηαηξείαο θχιαμεο κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

πξνκεζεπηήο ν νπνίνο μεθνξηψλεη εκπνξεχκαηα πνπ δήισζε φηη δελ πξννξίδνληαη γηα κηζζσηή ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη δελ έρεη θαηαβάιιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο εηζφδνπ, ηφηε ηνπ επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν χςνπο # 150,00  € # γηα θάζε παξάβαζε, γηα κε ηήξεζε ησλ φξσλ εηζφδνπ θαη 

θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ εηζφδνπ  γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ κηζζψλνπλ θαηαζηήκαηα ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο  Κ.Α.Θ. Α.Δ.    

Γ. Αγοπαζηέρ 

Οη αγνξαζηέο (κε θελά νρήκαηα) ζα εηζέξρνληαη ζηελ Αγνξά απφ ηηο πχιεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο. ε πεξίπησζε πνπ 

πξνζέιζνπλ ζηελ Αγνξά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγνξνπσιεζηψλ εηζέξρνληαη ζηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνθαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ θαη ζην 

ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο Πχιεο 3 αθνχ πξνκεζεπηνχλ ην αληίζηνηρν πξνπιεξσκέλν Γειηίν Δηζφδνπ. 

Σα πξνπιεξσκέλα Γειηία Δηζφδνπ ηζρχνπλ γηα έλα κήλα. Με ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ 

πξνσζνχληαη ζηελ Αγνξά κέζσ ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Όζνη αγνξαζηέο πξνζέξρνληαη ζηελ 

Αγνξά κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ εηζέξρνληαη απφ ηηο Πχιεο 1 θαη 5 θαηαβάιινληαο ην 

αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ. 

     ημείωζη: Σν ηέινο ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ είζνδν ζηελ 

Αγνξά, φπσο απηφ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  ε 

πεξίπησζε άξλεζεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ρξήζεο εγθαηαζηάζεσλ θαηά  ηελ είζνδν ζηελ αγνξά, 

ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα  θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ζα 

απνηειεί έζνδν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Γ. Αγοπαζηέρ ηηρ επαπσίαρ : 

Έκθνξηνη  

ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά έκθνξηνη εηζέξρνληαη απφ ην Επγηζηήξην 

θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο, θαη έπεηηα απφ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ- δειηίσλ απνζηνιήο, 

θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο θχιαμεο, μεθνξηψλνπλ, θαη ζηε ζπλέρεηα  
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εμέξρνληαη απφ ηελ Πχιε εμφδνπ θαη νδεγνχληαη ζην ρψξν ζηάζκεπζεο φπνπ  ζα πξέπεη λα 

παξακέλνπλ κέρξη ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ. Κελνί πιένλ εηζέξρνληαη ζηε Λαραλαγνξά 

απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο αηειψο.  

ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ  εηζέξρνληαη απφ 

ηελ Πχιε ηνπ Επγηζηεξίνπ, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. 

Δ. Αλλοδαποί Αγοπαζηέρ: 

Έμθοπηοι  

ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά  έκθνξηνη εηζέξρνληαη απφ ην δπγηζηήξην 

θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο θαη έπεηηα απφ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ – δειηίσλ απνζηνιήο 

μεθνξηψλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμέξρνληαη θαη νδεγνχληαη ζην ρψξν ζηάζκεπζεο φπνπ  ζα πξέπεη 

λα θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο θχιαμεο θαη ζα παξακέλνπλ έσο ηελ ψξα 

ελάξμεσο ησλ αγνξαπσιεζηψλ. Κελνί πιένλ εηζέξρνληαη ζηε Λαραλαγνξά απφ ηνλ ρψξν 

ζηάζκεπζεο αηειψο.  

 

 

ε πεξίπησζε πνπ  πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγνξνπσιεζηψλ, εηζέξρνληαη 

απφ ηελ Πχιε ηνπ Επγηζηεξίνπ, φπνπ  ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

εηαηξείαο θχιαμεο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. 

η. Φοπηοεκθοπηωηέρ 

Οη  θνξηνεθθνξησηέο ηνπ σκαηείνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κε εηδηθέο ηαπηφηεηεο απφ ην χλδεζκν 

Δκπφξσλ θαη απηνθφιιεηα ζήκαηα απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ελψ ζα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε 

θνξηνεθθνξησηή πνπ δελ δηαζέηεη ηα παξαπάλσ (ηαπηφηεηα- ζήκα). 

       Ε. Σα θοπηοηαξί: 

Όηαλ είλαη έκθνξηα ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ελψ φηαλ είλαη 

θελά ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο ησλ αγνξαζηψλ. 

      Ζ. Σα θπιηθεία αθνινπζνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

II. ΛΟΗΠΟΗ ΥΩΡΟΗ 

Α. Πξνζσπηθφ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

1. Οη ππάιιεινη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζηελ Αγνξά ειεχζεξα θαη πέξαλ 

ηνπ σξαξίνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο φηαλ απηφ ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη 

θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο θχιαμεο. 

2. Οη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. αθνινπζνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

     ηεο ππεξεζίαο. 

1. Οη ζπλεξγάηεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (δηάθνξνη ζπκβαιιφκελνη κε απηήλ) αθνινπζνχλ ην 

ζπκβαηηθφ ηνπο σξάξην. 

2. Οη επηζθέπηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. αθνινπζνχλ ην σξάξην ησλ ξγαδνκέλσλ. 

Β. Σεισλείν : 

1. Οη ππάιιεινη ηνπ Σεισλείνπ κπαίλνπλ ζην ρψξν ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 

2. Οη εθηεισληζηέο κπαίλνπλ ζην ρψξν ηνπ Σεισλείνπ κε ην φρεκά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ εθηεισληζκνχ. Δπηζθέπηνληαη δε ην εηδηθφ ηακείν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. εληφο 

ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
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3. Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ πξνο εθηεισληζκφ παξακέλνπλ ζην ρψξν ηνπ Σεισλείνπ 

(ζηα νρήκαηά ηνπο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, θαηά ηελ δηαλπθηέξεπζε). 

        Γ. Υεκείν : 

Οη ππάιιεινη ηνπ Υεκείνπ αθνινπζνχλ ην σξάξηφ ηνπο. 

 

        Γ. Σξάπεδεο : 

1. Οη πειάηεο ησλ Σξαπεδψλ αθνινπζνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ. 

2. Οη πειάηεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηα απηφκαηα κεραλήκαηα ησλ ηξαπεδψλ ζε  

      ψξεο πνπ είλαη θιεηζηέο νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα κπαίλνπλ γηα εμππεξέηεζε  

      κφλνλ πεδνί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δίλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζην θχιαθα ηεο  

      πχιεο. 

Οη επηζθέπηεο ησλ ινηπψλ ρψξσλ (Σεισλείν, Σξάπεδεο θ.ιπ.) ζα κπαίλνπλ ζην ρψξν 

 ζηάζκεπζεο ηεο Πχιεο 3. 

 

 

 

 

Άξζξν 6. 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΡΔΑΣΩΝ. 

 

1. Σα θαηαζηήκαηα νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξεάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. εθκηζζψλνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 

θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

2. Ζ εθκίζζσζε ησλ θαηαζηεκάησλ γίλεηαη κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

θαη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο νιηθήο ή κεξηθήο ππεθκίζζσζεο ησλ ρψξσλ 

ησλ θαηαζηεκάησλ, ή ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπο. Ο έιεγρνο 

ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ  δηαιακβαλνκέλσλ ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αλαηίζεηαη ζηα αξκφδηα 

φξγαλα ηεο    Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

3. Οη ρψξνη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., κε απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο 

Αγνξάο Θεζζαινλίθεο, ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ησλ πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθήο 

εκπνξίαο νπσξνθεπεπηηθψλ, θξεάησλ θαη γεληθφηεξα αγξνηηθψλ πξντφλησλ, λσπψλ ή 

κεηαπνηεκέλσλ, ησλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ, ησλ πάζεο θχζεσο αγνξαζηψλ, ιηαλνπσιεηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ 

θαηαλαισηψλ, ηδξπκάησλ θαη ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ κεηαθνξέσλ, 

θνξηνεθθνξησηψλ, αξκνδίσλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, ηξαπεδψλ, βνεζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ινηπψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο. 

4  Ο κηζζσηήο θαηαζηήκαηνο νπσξνθεπεπηηθψλ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πίζσ απφ ην 

 κίζζην ξάκπα ζε ινπξίδα πιάηνπο 1,20 κ. Δπίζεο δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζην κπξνζηηλφ 

        κέξνο ηνπ κηζζίνπ ινπξίδα πιάηνπο2,6 κέηξσλ γηα έθζεζε ησλ πξνο πψιεζε εκπνξεπκάησλ  

        ηνπ.  
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Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ηειάξσλ, ζάθσλ θ.ι.π. ζηνπο άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. π.ρ. αίζξηα, παξηέξηα, λεζίδεο θ.ι.π. ινηπνχο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.» 

Μεηά ηε ιήμε ησλ ζπλαιιαγψλ, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε επί ηεο απνβάζξαο 

νπνηνπδήπνηε εκπνξεχκαηνο ή εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ηειάξα, παιέηεο, ζάθνη θ.ιπ.) θαη απηή 

πξέπεη λα ηεξείηαη, κε κέξηκλα ησλ κηζζσηψλ, απαιιαγκέλε απνξξηκκάησλ θαη επηκειψο 

θαζαξηζκέλε.  

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο νξζήο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνχλ 

θαη ζπκβάινπλ ζηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ λσπψλ πξντφλησλ νπσξνθεπεπηηθψλ & 

θξέαηνο  αιιά θαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο φξνπο αζθαιείαο ηφζν 

ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη θπξίσο ζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηνπο παξαβάηεο  εκπφξνπο-κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. νη νπνίνη δηαπηζηψλεηαη απφ ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ., φηη δελ ηεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

ηήξεζε ησλ φξσλ νξζήο ρξήζεο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο δηαδξφκνπο ησλ Ππξήλσλ ηεο 

Λαραλαγνξάο κπξνζηά απφ ην θαηάζηεκα πνπ  εθκηζζψλεη ε επηρείξεζε/εηαηξεία, ζα 

επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ  πξφζηηκν χςνπο 147,00 € γηα θάζε παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ 

πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.». 

 

5. Οη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη ζηελ θαιή ρξήζε, δηαηήξεζε θαη 

ζπληήξεζε, ζε άξηζηε θαηάζηαζε ησλ κηζζίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο 

(ειεθηξνινγηθέο, πδξαπιηθέο, κεραλνινγηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θ.ιπ.), ηεο 

απνβάζξαο θαη ηεο ξάκπαο πξνζπέιαζεο θαη ησλ θνηλνρξήζησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ίδηα 

έμνδα, επζπλφκελνη ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ή θαη απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε αμίαο 

θζνξέο ή δεκίεο, επηζθεπέο θ.ιπ., πνπ ζα επηβαξπλζεί ν εθκηζζσηήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

            Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα γξάςεη ζηελ κεηψπε, πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ κηζζίνπ θαη 

             πνπζελά αιινχ, κε καχξα ή κειαλά γξάκκαηα , ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ζα 

           εγθξίλεη πξνεγνπκέλσο ν εθκηζζσηήο ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζήο ηνπ. ηνπο παξαβάηεο 

            εκπφξνπο-κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νη νπνίνη δηαπηζηψλεηαη απφ ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ 

            εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., φηη δελ ηεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη 

          ηξνπνπνηνχλ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ν ρψξνο κίζζσζεο ζε ρψξν άιιν πέξαλ ηεο 

           κεηψπεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ εθκηζζψλεη ε επηρείξεζε/εηαηξεία, ζα επηβάιιεηαη 

          ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο 147,00 € γηα θάζε παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα 

           απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

χκθσλα κε ηελ 328/5/3-2-2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζηνπο κηζζσηέο νη νπνίνη 

δελ δηαηεξνχλ ζε θαιή θαηάζηαζε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη εηδηθφηεξα εθφζνλ 

πθίζηαηαη θζνξά ή δεκηά ζηελ ξάκπα κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ κηζζψλνπλ, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γ.., 

χζηεξα απφ θαηαγξαθή απηψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  
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Ζ δηαπίζησζε ηνπ εχξνπο ησλ θζνξψλ θαζψο θαη ν αλαγθαίνο ηξφπνο επηζθεπήο θαη ε 

απνθαηάζηαζε απηψλ, ζα γίλεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ.     

ε πεξηπηψζεηο αλαθαηαζθεπψλ θαη νπζησδψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηα κίζζηα αθνινπζνχληαη ν 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α., φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά. 

6.  Όπνηεο βειηηψζεηο, δηαξξπζκίζεηο, πξνζζήθεο θαη αλαθαηαζθεπέο ησλ κηζζίσλ θαη ησλ γχξσ 

ρψξσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε δαπάλεο ησλ κηζζσηψλ, θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ ζρεδίσλ θαη 

εξγαζηψλ ππφ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. παξακέλνπλ πξνο φθεινο ησλ κηζζίσλ 

θαη ηεο Κ.Α.Θ Α.Δ., ε νπνία θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηζθεπψλ, βειηηψζεσλ θαη 

δηαξξπζκίζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, ππνρξεσκέλσλ ησλ 

κηζζσηψλ λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηηο επηγελφκελεο παξεκβάζεηο. 

Μεηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ή ιήμε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, φιεο νη βειηηψζεηο - 

θαηαζθεπάζκαηα - πξνζζήθεο - επηζθεπέο - δηακνξθψζεηο δηαξξπζκίζεηο θ.ιπ. ησλ κηζζίσλ 

παξακέλνπλ πξνο φθειφο ησλ κηζζίσλ αλαπνδεκίσηεο, είηε εμππεξεηνχλ ην κίζζην, είηε 

πξνζσξηλψο ηηο αλάγθεο ηεο αζθνχκελεο ζην κίζζην δξαζηεξηφηεηαο ηνπ κηζζσηή, είηε έρνπλ 

κφληκν είηε πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. 

 

7. Ζ επέκβαζε ησλ κηζζσηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ κηζζσκέλσλ ρψξσλ ζηηο 

ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, απαγνξεχεηαη απνιχησο. Απαγνξεχεηαη ε 

απζαίξεηε θαζαίξεζε ηνπ κεζφηνηρνπ ησλ κηζζίσλ ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνπο κηζζσηέο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, πιελ ηεο νπζηαζηηθήο θαη επείγνπζαο αλάγθεο, φπνπ ζα κπνξνχζε λα εγθξηζεί 

απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε θαζαίξεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη 

εγγχεζε φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 15§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α., φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ε απζαίξεηε επέθηαζε ησλ άθξσλ ξακπψλ. 

8. ε φζα θαηαζηήκαηα έγηλε αιιαγή ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξηλ ηελ θχξσζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κεηαηξεπνκέλσλ απηψλ ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο 

απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο εκπνξεπκάησλ, νη κηζζσηέο ηνπο ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηηο 

απαξαίηεηεο θαη λφκηκεο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ηνπο, επζπλφκελνη απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη ίδηνη 

νη κηζζσηέο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ. Ο 

εθκηζζσηήο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νπδεκία επζχλε θέξεη εάλ νη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ δελ ιάβνπλ 

ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηπρφλ απαγφξεπζε 

απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κηζζίσλ σο θαηαζηεκάησλ αζθήζεσο εκπνξίαο. Ζ 

απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ κηζζσηψλ επεθηείλεηαη επίζεο θαη έλαληη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα  

      ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ηνπο, ηελ απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ, ηνλ ηξφπν ζηνηβαζίαο ηνπο 

      θαη φισλ ησλ θαλφλσλ δηαθίλεζεο θαη ειέγρσλ πνπ νξίδνληαη γηα ηα πξντφληα ςπγείσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ δχλαηαη λα λνκηκνπνηήζεη ή λα κνληκνπνηήζεη ηηο ηπρφλ 

πξφζζεηεο απηέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αιιαγή ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ θαη δελ θέξεη θακία επζχλε έλαληη ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ρνξήγεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

      αδεηψλ θαη ειέγρσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δπλάκελε λα ηηο αθαηξέζεη, κε απφθαζε ηνπ Γ..  

      εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ. 
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9. Οη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε κφληκε 

βάζε, δηαηεξψληαο ηνπο κηζζσκέλνπο ρψξνπο αλνηθηνχο. Αλ ηα κίζζηα παξακείλνπλ θιεηζηά ή 

δελ ιεηηνπξγνχλ πέξαλ ηνπ ελφο κελφο, ρσξίο έγγξαθε άδεηα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο ή ησλ θαζηεξσκέλσλ αξγηψλ), ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα 

θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε θαη λα απνβάιεη ηε κηζζψηξηα επηρείξεζε απφ ηα κίζζηα. Οη κηζζσηέο 

ππνρξενχληαη λα ιεηηνπξγνχλ ην κίζζην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 

φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. 

 

Άξζξν 7. 

ΩΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΥΩΡΟΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ 

ΠΩΛΖΔΩΝ. 

 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξεάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ .Δ.Κ.Λ.Θ. θαη ηεο 

Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο. 

Ζ απφθαζε ηνπ Γ.. ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο : 

 

 

Α. Σηο πξνηάζεηο ηνπ .Δ.Κ.Λ.Θ θαη ηεο  Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο . 

Β. Σνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ηεο Αγνξάο ζε εκπνξεχκαηα απφ παξαγσγνχο θαη ελ γέλεη πξνκεζεπηέο. 

Γ. Σνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ αγνξαζηψλ (ιηαλνπσιεηψλ) κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. 

Γ. Σελ αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο (κφλν γηα εμαγσγέο) γηα ηνπο κηζζσηέο νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνηνχλ απνδεδεηγκέλα εμαγσγέο. 

Δ. Σελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εκπφξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Απαγνξεχεηαη ξεηά λα δηεμάγνληαη πσιήζεηο εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. Ζ 

ψξα εηζφδνπ ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξαζηψλ θαζνξίδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηξνθνδνζία ηδξπκάησλ – ηξαηνχ θ.ιπ κπνξεί λα δίλεηαη 

εηδηθή άδεηα απφ ηελ Κ.Α.Θ .Α.Δ., κεηά απφ πξφηαζε ηνπ .Δ.Κ.Λ.Θ., γηα ηε δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ απηψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε πξντφλησλ ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. απφ άηνκα ή επηρεηξήζεηο, πνπ δελ 

έρνπλ κηζζψζεη λφκηκα ρψξν ή θαηάζηεκα. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ πσιήζεσλ γίλνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηα κίζζηα θαη φρη ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ην πξνζσπηθφ απηήο δελ αλακηγλχνληαη ακέζσο ή εκκέζσο ζηηο 

αγνξαπσιεζίεο ησλ πξντφλησλ. 

Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ζα επνπηεχεηαη 1) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 2) 

απφ ηνλ .Δ.Κ.Λ.Θ. θαη 3) απφ ηελ Έλσζε Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο. 
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               Οη θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ 

      σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ζα θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. 

 

Άξζξν 8. 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ – ΥΩΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ - ΓΔΝΗΚΑ. 

 

1. Όια αλεμαηξέησο ηα νρήκαηα πνπ εηζέξρνληαη, θηλνχληαη θαη ζηαζκεχνπλ ζηελ Αγνξά, κε 

κέξηκλα θαη επζχλε ησλ νδεγψλ ηνπο, νθείινπλ λα αθνινπζνχλ εληφο ηεο Αγνξάο ην φξην 

ηαρχηεηαο (20 ρηι/ψξα), θαζψο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο πνπ 

έρνπλ εγθαηαζηαζεί κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Σξνραίαο. Ζ παξακνλή παληφο 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πέξαλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ σξψλ εξγαζίαο 

απηήο θαη ε εγθαηάιεηςή ηνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπ νδεγνχ πξνζηίκνπ, ην 

νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. απηήο. 

Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκηά θαη απφ νπνηνδήπνηε θίλδπλν (ελδεηθηηθψο 

θινπή, ππξθαγηά, θζνξέο, δηάξξεμε, θαηξηθά θαηλφκελα θιπ) θαη γεληθψο απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία πξνθιεζεί ζε απηνθίλεηα ή αλζξψπνπο πνπ θηλνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο. 

2. Οη νδεγνί νρεκάησλ είλαη ππεχζπλνη γηα θάζε θζνξά, πνπ ζα πξνθιεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ., απφ ππαηηηφηεηά ηνπο. Πξνο ηνχην θαη επηθπιαζζνκέλεο ηεο έλαληη ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ., θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πιήξνπο επζχλεο ηνπ κηζζσηνχ γηα θάζε δεκία ηνπ  

κηζζίνπ πέξαλ ηεο εθ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεσο, νη κηζζσηέο ησλ ρψξσλ ή ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ακέζσο ζηε Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή ζηα 

αξκφδηα φξγαλα απηήο, θάζε θζνξά ζηελ πξν ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο απνβάζξα θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία απηνχ, πνπ ηελ πξνμέλεζαλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη ππεχζπλνη θαη ππφθεηληαη 

ζηελ θαηαβνιή ηεο αμίαο ηεο πξνμελεζείζαο δεκίαο ή θζνξάο. 

3. Ζ είζνδνο φισλ ησλ ΔΜΦΟΡΣΩΝ νρεκάησλ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηελεξγείηαη 

απξφζθνπηα ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρφο ηνπο. 

4. Σα ΚΔΝΑ κεηαθνξηθά κέζα ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο Αγνξάο (εκπφξσλ επαξρηψλ, ζνχπεξ κάξθεη θ.ιπ.) θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

σξψλ θαη εκεξψλ πνπ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο ζηελ Αγνξά, θαζψο θαη ΟΛΑ ΣΑ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ, ζα εηζέξρνληαη κφλν απφ ηηο θαζνξηδφκελεο Πχιεο εηζφδνπ. ε θάζε πεξίπησζε 

φκσο ν έιεγρνο ζα γίλεηαη θαη ζηα θελά νρήκαηα, φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνπο 

θχιαθεο αζθαιείαο. Σα ΚΔΝΑ κεηαθνξηθά κέζα Γ.Υ. θαη Η.Υ. επηρεηξήζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

κε ζθνπφ ηελ παξαιαβή θελψλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ηφπνπο  

παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά ηηο ψξεο πνπ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο, ζα εηζέξρνληαη απφ ηελ 

θαζνξηδφκελε δηαδξνκή ηεο Πχιεο 5. 

5. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε είζνδνο : 

 ε νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ απνξξίκκαηα (νηθηαθά, ιάζηηρα απηνθηλήησλ, πιηθά νηθνδνκψλ, 

ππφινηπα ηεκαρηζκέλνπ θξέαηνο θ.ιπ.) γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ησλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 ε νρήκαηα πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθφξησζεο πξντφλησλ άζρεησλ κε ην 

ρψξν. 
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 ε νρήκαηα πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα δηάθνξεο 

κεραλνινγηθέο θαη ινηπέο εξγαζίεο (γξαζαξίζκαηα θ.ιπ.). 

 ε νρήκαηα δηαθφξσλ κηθξνπσιεηψλ (εηδψλ ξνπρηζκνχ, ππαίζξησλ θαληηλψλ θ.ά.). 

 ε νρήκαηα νηνλδήπνηε ηξίησλ, πνπ κεηαθέξνπλ πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 ε έκθνξηα νρήκαηα, πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ παξαζηαηηθψλ πξνθχπηεη φηη δελ εηζθνκίδνπλ 

πξντφληα κε παξαιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εκπφξνπο εληφο ηεο Αγνξάο. 

 Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

θαηνηθηδίσλ ή άιισλ δψσλ παξά ησλ κηζζσηψλ, ή θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ εληφο ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε είζνδνο νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ κε αλπςσηηθά 

κεραλήκαηα (Κιαξθ) απφ ην δπγηζηήξην. 

 Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ηα νπνία θπθινθνξνχλ εληφο ηεο 

Λαραλαγνξάο ππνρξενχληαη λα θέξνπλ πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο. 

 Ζ θπθινθνξία αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ (θιαξθ) κέζα ζην ρψξν ηεο Λαραλαγνξάο ηα νπνία 

δελ θέξνπλ πηλαθίδεο κε αξηζκφ θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο. 

 α. Μηζζψηξηα  επηρείξεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή β. επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ππνζηεξηθηηθά – ππνβνεζεηηθά πξνο ηηο ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαθηλνχλ λσπά 

νπσξνθεπεπηηθά – θξνχηα θαη  θξέαηα (κεηαθνξηθέο εηαηξείεο) θαη νη νπνίεο (α΄- β΄) θαηέρνπλ 

ή ρξεζηκνπνηνχλ αλπςσηηθά –πεξνλνθφξα  νρήκαηα  (θιαξθ)  νθείινπλ λα ηεξνχλ φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο γηα ηελ ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ (θιαξθ) πνπ 

δηαζέηνπλ, λα ζπκβάινπλ ζηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ λσπψλ πξντφλησλ νπσξνθεπεπηηθψλ & 

θξέαηνο,  αιιά θαη ζελ ηήξεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο φξνπο αζθαιείαο ηφζν ησλ 

εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη θπξίσο ζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  θαη λα δηαζέζνπλ πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ. φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (άδεηεο ρεηξηζηνχ αλά θαηεγνξία κεραλήκαηνο έξγνπ, 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ αλπςσηηθνχ ζε ίζρχ). 

ε πεξίπησζε πνπ, είηε δελ θαηαηεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά  ζηα αξκφδηα φξγαλα  

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Σκήκα  Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ), είηε δηαπηζησζεί απφ ειέγρνπο ησλ 

αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Σερληθφο Αζθαιείαο) φηη δελ ηεξνχληαη νη 

αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη νξζήο ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ (θιαξθ) πνπ 

δηαζέηνπλ, ηφηε ζηηο κε ζπκκνξθσκέλεο κηζζψηξηεο επηρείξεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαζψο 

επίζεο θαη ζηηο ππνβνεζεηηθέο επηρεηξήζεηο (κεηαθνξηθέο) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν 

ηεο Κ.Α.Θ.Α.Δ.  ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο 147,00 € γηα θάζε παξάβαζε.  

Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.». 

6. Σελ επζχλε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ εηζφδνπ, θίλεζεο θαη ζηάζκεπζεο παληφο ηξνρνθφξνπ ζηελ 

Αγνξά έρνπλ απνθιεηζηηθά νη θχιαθεο αζθαιείαο θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

7. Ζ ζηάζκεπζε επηηξέπεηαη ΜΟΝΟ ζηνπο εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο νη 

νπνίνη ζα ειέγρνληαη κε θάκεξεο αζθαιείαο.   
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ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ζηάζκεπζε ησλ Η.Υ. νρεκάησλ θαη θνξηεγψλ φισλ ησλ εκπφξσλ- 

ππαιιήισλ αιιά θαη ησλ αγνξαζηψλ ζηηο ξάκπεο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ηα θνξηεγά θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα λα ζηαζκεχνπλ  κφληκα ζην ρψξν ηεο 

Λαραλαγνξάο-Κξεαηαγνξάο. 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ γηα ηα νρήκαηα πνπ είλαη αθηλεηνπνηεκέλα  επί καθξφλ, ζα αθνινπζεζεί ε 

λφκηκε δηαδηθαζία (κέζσ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο) γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο 

θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε εηδηθνχο ρψξνπο, φπσο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία.  

8. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθφξησζε πξντφλησλ απφ ηξνρνθφξν ζε ηξνρνθφξν ζηνπο εληφο ηεο 

Αγνξάο ρψξνπο ζηάζκεπζήο ηεο, ζε νρήκαηα ησλ νπνίσλ νη νδεγνί ή νη εξγαδφκελνη θαη 

επηρεηξεκαηίεο δελ αλήθνπλ ζε επηρεηξήζεηο κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.   

9. Οη παξαβάηεο νδεγνί πάζεο θχζεσο νρεκάησλ θαη ηξνρνθφξσλ ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2696/99  «πεξί 

θπξψζεσο ηνπ Κ.Ο.Κ.», ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ν. 1845/89 θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

10. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε θαη δηαλπθηέξεπζε νρεκάησλ θνξηεγψλ ή θαη Η.Υ. κεηά ηε ιήμε 

ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο. Σν Γ.. κεηά απφ απφθαζή ηνπ κπνξεί λα νξίζεη ηέινο 

δηαλπθηέξεπζεο ζε φζα νρήκαηα εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο 

(Λαραλαγνξά- Κξεαηαγνξά) θαη παξακέλνπλ ζηαζκεπκέλα ζηνπο ρψξνπο. Δμαηξνχληαη ηα  

 

νρήκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηεο Αγνξάο έκθνξηα θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα 

παξαδψζνπλ ηα εκπνξεχκαηα ζηνπο κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., κέζα ζε εηθνζηηέζζεξηο (24)  

      ψξεο. Μεηά ην πέξαο ησλ εηθνζηηεζζάξσλ σξψλ ζα θαηαβάιιεηαη θαλνληθά ην πξνβιεπφκελν 

       ηέινο. 

 

Άξζξν 9. 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΣΗΜΔ. 

 

1. Απνηειεί ππνρξέσζε φζσλ ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. λα ζπλδξάκνπλ ηε Γηνίθεζή 

ηεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαηηήησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ησλ 

πξντφλησλ. 

2. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζελφο είλαη απφιπηα κπζηηθά θαη δελ θνηλνπνηνχληαη πξνο 

νπνηνλδήπνηε θαη γηα θαλέλα ιφγν. Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία είλαη ζηε δηάζεζε θάζε 

ελδηαθεξφκελνπ. 

3. Οη νδεγνί θάζε έκθνξηνπ νρήκαηνο, πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., νθείινπλ λα 

παξαδίδνπλ ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. αληίγξαθα ησλ θνξησηηθψλ ή ησλ δειηίσλ 

κεηαθνξάο πξντφλησλ ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86. 

4. Ζ κε ζπκκφξθσζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε εηζφδνπ ηνπο ζηε Κ.Α.Θ. Α.Δ. Όιεο νη 

επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ζηε Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., εθ’ φζνλ ηνπο δεηεζνχλ, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ παξάδνζε αλαιεζψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εθ πξνζέζεσο απνηειεί ζνβαξφ ιφγν θαηαγγειίαο θαη ιχζεο ηεο 

κίζζσζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή. 
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5. Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη θάζε κέξα κε ηα αξκφδηα φξγαλά ηεο, ζηε 

ιήςε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα δίδνπλ ζηα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θάζε δεηνχκελε πιεξνθνξία γηα ηηο ηηκέο, πνζφηεηεο, θαη 

πξνέιεπζε ησλ δηαθηλνπκέλσλ πξντφλησλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε απηψλ. 

Δπίζεο φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ  δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Λαραλαγνξά νθείινπλ λα αλαξηνχλ 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηηο ηηκέο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

απνθαζίζηεθε λα αλαξηψληαη, πξνθεηκέλνπ λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ηφζν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. φζν θαη κέζσ ησλ 

πθηζηάκελσλ θσηεηλψλ ςεθηαθψλ πηλαθίδσλ πνπ έρεη αλαξηήζεη ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ θαηαρσξεκέλσλ  απηψλ 

πιεξνθνξηψλ-ζηνηρείσλ.  
ηνπο  κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νη νπνίνη δελ έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ην ζχζηεκα γηα ηελ ςεθηαθή 

αλάξηεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ζηηο ςεθηαθέο θσηεηλέο 

πηλαθίδεο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο θαη δελ πξνβαίλνπλ 

θαζφινπ ζηελ αλάξηεζε ησλ ηηκψλ, κεηά απφ δηαπίζησζε ησλ αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ., ζα  επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο # 150,00 € #  γηα θάζε παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ 

πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο  Κ.Α.Θ. Α.Δ.. 

6. Βάζεη ησλ ζπιιεγνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηηκψλ ζπληάζζεηαη ην εκεξήζην δειηίν ηηκψλ 

ρνλδξηθήο πψιεζεο θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη θξεάησλ, ην νπνίν αλαθνηλψλεηαη επξέσο πξνο 

ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαη έθδνζε ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ Υνλδξηθήο Πψιεζεο. 

 

 

 

Άξζξν 10. 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

 

1. Οη κηζζσηέο θαηαζηεκάησλ ή ινηπψλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαζψο θαη νη παξέρνληεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νθείινπλ λα 

δηαηεξνχλ ηα κηζζία θαη ηνπο παξαρσξεζέληεο ρψξνπο ηνπο θαζαξνχο, ζε πγηεηλή θαηάζηαζε 

θαη ηάμε. Υψξνο ελαπφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη απνθιεηζηηθά νη θάδνη απνξξηκκάησλ 

ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή νη θάδνη ηεο 

επηρείξεζεο θαζαξηφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπκπιεξσκαηηθά ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

2. Απαγνξεχεηαη ε ξίςε ή ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ θαη θελψλ ζπζθεπαζηψλ ζε ζεκεία, πέξαλ 

ησλ αλσηέξσ θαη ηδίσο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ηδίσο θαη φισο ελδεηθηηθψο 

απαγνξεχεηαη ε ξίςε θελψλ ηειάξσλ θαη ζπζθεπαζηψλ θαζψο θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ ζηηο 

      ηαξάηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζηηο κνλψζεηο, 

       ζηηο πδξνξξνέο θαη ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

3. Ζ ξχπαλζε ηεο Αγνξάο θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο κε δηάθνξεο αλαγξαθέο θαη πηλαθίδεο ζηα 

θηίζκαηα απαγνξεχεηαη απφιπηα θαη ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ ππαίηην ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θηίζκαηνο ζηελ πξφηεξα θαηάζηαζε. 
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4. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο, νη κηζζσηέο νθείινπλ λα απνκαθξχλνπλ ηα 

ζηαζκεπκέλα νρήκαηά ηνπο, θαηά ηελ ππφδεημε ησλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Δπίζεο 

απαγνξεχεηαη ε θαχζε νησλδήπνηε αληηθεηκέλσλ – απνξξηκκάησλ κέζα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

5. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δηαηεξνχλ κηζζσκέλνπο ρψξνπο ή «ζέζεηο» ζηελ Αγνξά, ή 

παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο, νθείινπλ 

λα δηαηεξνχλ ηνπο παξαρσξεζέληεο ζε απηνχο ρψξνπο θαζαξνχο, ζε πγηεηλή θαηάζηαζε θαη 

ηάμε. Οη κηζζσηέο ζα πξέπεη επίζεο λα κεξηκλνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηα θαηαζηήκαηά ησλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ηεο Κξεαηαγνξάο. 

6. Ο θάζε ρξήζηεο ηεο Αγνξάο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηβιέπεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ή 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλεη θαη λα ελαπνζέηεη ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, 

ζπλεπεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εληφο ησλ παξαρσξεζέλησλ θάδσλ, ή ησλ ρψξσλ θνληέτλεξ 

ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ζηηο άθξεο θάζε ξάκπαο ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ ππνζηέγσλ θαη ηεο 

ξάκπαο, πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί γηα ηελ εχθνιε ζπιινγή ηνπο ζην θαζνξηζκέλν σξάξην. Ζ 

θαζαξηφηεηα ησλ δξφκσλ, ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, (θαηεθφξηα) 

θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, είλαη 

ππεπζπλφηεηα ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο. 

7. ηα απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνληαη : 

Α.   Τιηθά ζπγθεληξσκέλα θαηά ηηο ζπλήζεηο θαζαξηζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Β. Οξγαληθά θαηάινηπα, ζε ζηεξεή θαη πγξή κνξθή, παξαγφκελα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ζηεγαζκέλσλ ζηνπο ρψξνπο επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο πξντφλησλ, θπηηθήο ή δστθήο πξνέιεπζεο. 

Γ.  Αρξεζηκνπνίεηα ή παξαπεηακέλα κέζα ζπζθεπαζίαο, πιηθά ζπζθεπαζίαο ή πεξηηπιίγκαηα. 

8. Οη κηζζσηέο ηεο Κξεαηαγνξάο πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη θαχζε ηπρφλ 

δστθψλ απνβιήησλ ζηνλ θιίβαλν πνπ ππάξρεη ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ην ζθνπφ 

απηφ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

9.  Απνξξίκκαηα ζε πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο ησλ ζπλήζσλ απνθνκίδνληαη κε κέξηκλα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζπλελλφεζε θαη ζπκθσλία κε ηνπο αξκφδηνπο ππεχζπλνπο  ηεο ΚΑΘ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπληειείηαη ν θαζαξηζκφο ησλ νδψλ, απαγνξεχεηαη θάζε 

θίλεζε ηξνρνθφξνπ ζηελ Αγνξά, ηα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα νθείινπλ ππνρξεσηηθά λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο, εθ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ, κε ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ 

θαζαξηφηεηαο. 

10. Οη κηζζσηέο θαηαζηεκάησλ ή ινηπψλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαζψο θαη νη παξέρνληεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νθείινπλ λα 

δηαηεξνχλ  ηα κηζζία θαη ηνπο παξαρσξεζέληεο ρψξνπο ηνπο θαζαξνχο, ζε πγηεηλή θαηάζηαζε 

θαη ηάμε.  

Υψξνο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ –ΔΚΣΟ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 

 ΣΩΝ ΤΚΔΤΑΗΩΝ ΣΟΤ-  είλαη απνθιεηζηηθά νη θάδνη απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ  

Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Υψξνη ελαπφζεζεο ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΚΔΤΑΗΩΝ είλαη 

απνθιεηζηηθά νη κεγάιεο ζθάθεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπκπιεξσκαηηθά ε Κ.Α.Θ. Α.Δ., νη νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη ζηηο νπνίεο ΑΝΣΗΣΟΗΥΩ ζα απνξξίπηνληαη  
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ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ θαη ΜΔΑ ΤΚΔΤΑΗΑ, ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ 

ΓΗΑΥΩΡΗΜΔΝΑ!  
Οη κηζζσηέο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΚΑΘ ΑΔ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 

αξκφδηνπο ππεχζπλνπο ηεο ΚΑΘ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 

ζπζθεπαζηψλ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο κηζζσηήο δελ επηζπκεί λα 

αμηνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ΚΑΘ, νθείιεη κε ηδία κέζα λα απνξξίςεη ηα ΟΡΓΑΝΗΚΑ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ θαη ηα ΜΔΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ζηηο αληίζηνηρεο ζθάθεο ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ 

ΓΗΑΥΩΡΗΜΔΝΑ. 

Σν αξκφδην ηκήκα Δπνπηείαο & Δκπνξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ., πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηεο Δπηζηαζία θαη ηελ επηθνπξηθή θάιπςε ιεηηνπξγηψλ ηεο 

Αγνξάο, αλαηίζεηαη ε νξζή ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζία ελαπφζεζεο ησλ νξγαληθψλ 

απνξξηκκάησλ ζε φινπο ηνπ ρψξνπο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ.  

11. Απαγνξεχεηαη λα ξίπηνληαη ζην θαηάζηξσκα ησλ νδψλ θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

ηξνρνθφξσλ ζθνππίδηα, ή θζαξκέλα πξντφληα, ή κέζα ζπζθεπαζίαο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ην 

θάςηκν απηψλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο. 

Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ & κέζσλ ζπζθεπαζίαο ζηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ πνπ δηαηεξεί ν Γήκνο Ακπεινθήπσλ- Μελεκέλεο θαζψο επίζεο θαη ε απφξξηςε 

κε δηαρσξηζκέλσλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ & κέζσλ ζπζθεπαζίαο ζηηο κεγάιεο ζθάθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζπκπιεξσκαηηθά ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο, πξφζηηκν ξχπαλζεο ηνπ ρψξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο Αγνξάο. 

12. Ζ ξχπαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αγνξάο απαγνξεχεηαη απνιχησο. 

13. ε θάζε κε ζπκκνξθνχκελν θαη’ εμαθνινχζεζε κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ηήξεζεο θαζαξηφηεηαο 

ζηελ αγνξά, επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  ε πεξηπηψζεηο 

ζνβαξψλ θαη’ εμαθνινχζεζε ξππάλζεσλ ηεο Αγνξάο ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δχλαηαη λα επηβάιεη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηελ απνβνιή ηνπ εθ ηεο Αγνξάο. 

14. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθίλεζεο πγηεηλψλ ηξνθίκσλ 

κε πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο, ειέγρνπ ηεο πνηφηεηάο ηνπο, κέξηκλαο απνηξνπήο 

ηεο παξαπιάλεζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή, ηελ επηζήκαλζε – ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 

ηηκή ηνπο, φια ηα πξνζθεξφκελα πξνο δηάζεζε πξντφληα ζηελ Αγνξά, δηαθηλνχκελα, 

απνζεθεπκέλα θαη εθηεζεηκέλα πξνο πψιεζε, ππφθεηληαη ζηνλ Τγεηνλνκηθφ θαη Πνηνηηθφ 

Έιεγρν ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. ηνλ Τγεηνλνκηθφ θαη Πνηνηηθφ Έιεγρν, κε πηζηνπνίεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηάο ηνπο, ππφθεηληαη επίζεο ηα θαηαζηήκαηα, νη ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαζθεπέο, νη 

«ζέζεηο» θαη άιια παξφκνηα, θαζψο θαη ηα κέζα ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, ηα πιηθά θαη 

αληηθείκελα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε απηά, ηα νρήκαηα θαη ηα πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην  

εκπφξην θαη ηε κεηαθνξά ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ωο πηζηνπνίεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαθηλνπκέλσλ ζηελ Αγνξά πξντφλησλ, ησλ θαηαζηεκάησλ ή «ζέζεσλ», ή 

εγθαηαζηάζεσλ απφ φπνπ απηά δηαθηλνχληαη, θαζψο θαη ησλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο, πιηθψλ θαη 

νρεκάησλ, λνείηαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο, πνπ 

νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπνξίαο θαη  
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δηαθίλεζεο πγηεηλψλ θαη πνηνηηθά ειεγκέλσλ, ηππνπνηεκέλσλ ή κε, νπσξνθεπεπηηθψλ θαη 

θξεάησλ θαηάιιεισλ πξνο βξψζε απφ ηνλ άλζξσπν. 

15. Με ηε ζπλδξνκή θαη ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ησλ εληεηαικέλσλ 

νξγάλσλ ηεο δηελεξγείηαη ν Τγεηνλνκηθφο θαη Πνηνηηθφο Έιεγρνο, ηφζν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. φζν θαη απφ ηηο πξνο ηνχην αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο (Δ.Φ.Δ.Σ., 

Τπεξεζίεο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ). 

16.  Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. αιιά θαη νη αλσηέξσ ππεξεζίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γηνίθεζε  ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ηα φξγαλα ηεο, είλαη ππεχζπλα γηα ηα αθφινπζα : 

Α. Γηα θάζε είδνπο έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηππνπνίεζεο ησλ δηαθηλνπκέλσλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο. 

Β. Σελ επηζεψξεζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ησλ 

       θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πεξηβαιιφλησλ ρψξσλ έκπξνζζελ εθάζηνπ θαηαζηήκαηνο. 

            Γ. Σελ θαηάζρεζε θαη αλ παξίζηαηαη αλάγθε ηελ θαηαζηξνθή ησλ πξντφλησλ, πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηαλαισηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

Γ. Σε ζχληαμε έθζεζεο γηα θάζε επηζεψξεζε θαη έιεγρν, αληίγξαθν ηεο νπνίαο 

θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Απαγνξεχεηαη ε 

πξνζθνξά πξνο πψιεζε ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., πξντφλησλ αθαηάιιεισλ πξνο βξψζε, 

ή πξντφλησλ κε θαιήο εκθάληζεο θαη πνηφηεηαο. Οη πσιεηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αξλεζνχλ ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ ή θαηαζρέζεσλ γηα αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο. 

Δ. ηνπο παξαβάηεο εκπφξνπο- κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νη νπνίνη δηαπηζηψλεηαη απφ 

ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., φηη δηαθηλνχλ λσπά αγξνηηθά 

πξντφληα ζε παξαγσγηθέο θινχβεο, ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο # 300,00 € #  

γηα θάζε παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο  Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

             Σ. Οη επηρεηξήζεηο / εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ κίζζην ζηελ Λαραλαγνξά- Κξεαηαγνξά  

        ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ Βηβιίν Ηρλειαζηκφηεηαο είηε ζε θπζηθή κνξθή είηε ειεθηξνληθά γηα 

        ηα πξντφληα πνπ απηέο δηαθηλνχλ. Οη επηρεηξήζεηο/ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

         Λαραλαγνξά- Κξεαηαγνξά είλαη ππνρξεσκέλεο λα επηδεηθλχνπλ ην αλσηέξσ βηβιίν ζην  

         ππεχζπλν ηκήκα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Δπνπηείαο & Δκπνξίνπ) θαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο  

        Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

        ε πεξίπησζε πνπ απφ ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 

        δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ηεξείηαη ην Βηβιίν Ηρλειαζηκφηεηαο ζηνπο παξαβάηεο εκπφξνπο- 

        κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα  επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο # 300,00 € #  γηα θάζε  

         παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο  Κ.Α.Θ. Α.Δ.» 

17.    Ζ Γηνίθεζε ηεο Αγνξάο κε ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ππεξεζίεο ηεο, ζα δηαηεξεί αξρείν ζην 

   νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ θαη 

   ειέγρσλ. 

18. Οη κηζζσηέο ππνρξενχληαη λα δέρνληαη θαη λα ππνβνεζνχλ ρσξίο αληηξξήζεηο θάζε έιεγρν απφ 

        αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη δεκνζίσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ζρεηηθά κε ηελ 

        θαζαξηφηεηα θαη πγηεηλή ησλ ρψξσλ. 
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Άξζξν 11. 

Ζ ΣΑΞΖ ΣΖΝ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

1. Ζ δεκφζηα ηάμε θαη αζηπλφκεπζε ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηαζθαιίδεηαη απφ ηα 

εληεηαικέλα απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη φηαλ 

θξίλεηαη αλαγθαίν απφ αζηπλνκηθνχο ηεο ΔΛ.Α. Οη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

επξηζθφκελνη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ 

νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ζ κε ζπκκφξθσζή ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη ηελ απνβνιή απφ ηελ 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηνπο εηζεξρφκελνπο ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. απαγνξεχεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο ζθπιηά ή 

άιια δψα. 

2. Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξεί λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζηνπο ρψξνπο απηήο 

πξνζψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα. Οπνηνδήπνηε παξάπνλν ζα αλαθέξεηαη ζηε 

Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. εγγξάθσο. 

3. Γηα παξαβάζεηο ζηάζκεπζεο θαη εηζφδνπ νρεκάησλ, γηα δηεμαγσγή πσιήζεσλ ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλε κίζζσζε ή άδεηα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο  

Θεζζαινλίθεο, γηα θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ή θελψλ θαηαζηεκάησλ, γηα ξχπαλζε ηνπ  

ρψξνπ ηεο Αγνξάο ή ερνξχπαλζε, γηα παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, γηα  

θαηαζηξνθή ησλ ζηεζαίσλ ησλ ππιψλ εηζφδνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε πιηθή δεκηά ζηηο  εηζφδνπο,  

πχιεο θαη ελ γέλεη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ε νπνία ζα νθείιεηαη ζε δφιν ηνπ δεκηψζαληνο  

θαη γεληθά ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο επηβάιινληαη 

ρξεκαηηθά πξφζηηκα ηα νπνία απνθαζίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., αθνχ πξψηα 

βεβαησζνχλ απφ ηα αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο  

Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 Γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιείηαη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. απφ ηηο αλσηέξσ αηηίεο, εθηφο απφ ην 

πξφζηηκν, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη επηπιένλ θαη θάζε άιιε απνδεκίσζή ηεο  

(ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία) ηελ νπνία ελδερνκέλσο ζα έρεη ππνζηεί ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. Δθηφο ησλ 

αλσηέξσ ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιεη πξφζηηκα  

θαη γηα παξαβάζεηο ξχπαλζεο κηζζίσλ ή/θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, νη νπνίεο  βεβαηψλνληαη απφ ηα 

αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλά ηεο θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ  

εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Σα πξφζηηκα απηά επηβάιινληαη αλεμαξηήησο θαη επηπιένλ ηεο ελδερφκελεο 

επηβνιήο πξνζηίκσλ απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ  δηελεξγνχλ πγεηνλνκηθνχο ή/θαη πνηνηηθνχο 

ειέγρνπο  ζρεηηθψο κε ηελ ηήξεζε φξσλ θαη ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο.       

4. Οη νδεγνί, πνπ δηαπξάηηνπλ παξαβάζεηο θαηά ηελ είζνδν – έμνδφ ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα δίδνπλ πιήξσο ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα επηδεηθλχνπλ ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ζηα εληεηαικέλα 

απφ ηελ Κ.Α.Θ Α.Δ φξγαλα ή ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. εηαηξείαο  

θχιαμεο , άιισο ζα επηβάιιεηαη ζε απηνχο πξφζηηκν. Ζ δε κε επίδνζε ησλ πιήξσλ ζηνηρείσλ 

απνηειεί επηπξφζζεηε παξάβαζε ε νπνία ζα ηηκσξείηαη κε επηπιένλ πξφζηηκν. 

5. Οπνηνδήπνηε πξφζηηκν πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο 

 Λαραλαγνξάο – Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή 

νπνηνδήπνηε άιιν αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν, επηβάιιεηαη αθνχ πξψηα βεβαησζεί απφ ηα 

αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα θαη εθδνζνχλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο, ηα 

νπνία ζα αλαθέξνπλ ην είδνο ηεο παξάβαζεο, ηνλ παξαβάηε, ηνλ ηφπν, ην ρξφλν, απφ πνηνλ 
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δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε θαη ζα νξίδνπλ ηελ πξνζεζκία θαη ην αξκφδην φξγαλν ππνβνιήο ηπρφλ 

αληηξξήζεσλ ηνπ παξαβάηε. 

 Όια ηα επηβαιιφκελα πξφζηηκα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία, απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

6. Δηδηθφηεξα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν:  

α) ζηνπο κηζζσηέο - εκπφξνπο ηεο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο νη νπνίνη δελ πξνζθνκίδνπλ 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη αλά ηεηξάκελν απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη απνηεινχλ 

παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 1,3,4 & 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,  

β)  ζηνπο κηζζσηέο - εκπφξνπο ηεο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο πνπ ζπληεξνχλ θαη 

δηαηεξνχλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο θαηνηθίδηα ή άιια δψα ή 

εηζεξρφκελνη ζηελ Κ.Α.Θ. θέξνληαο καδί ηνπο θαηνηθίδηα ή άιια δψα θαη απνηεινχλ παξάβαζε  

ησλ παξαγξάθσλ 5 ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ησλ παξ. 1 & 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο.  

7. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα  

(ζεηηθή ή απνζεηηθή πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εζηθήο βιάβεο) ήζειε πξνθιεζεί απφ ηνπο 

κηζζσηέο θαη πξνζηεζέληεο θαη ελ γέλεη φξγαλα απηψλ έλαληη νηνπδήπνηε ηξίηνπ θαη απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε δε επζχλε απφ ηα αλσηέξσ  βαξχλεη θαζ’ 

νινθιεξία ηνπο κηζζσηέο.  

Σν πξνζσπηθφ ησλ κηζζσηψλ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε θαλελφο είδνπο εξγαζηαθή 

ζρέζε, ζχκβαζεο έξγνπ θ.ιπ. 

Έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ν κηζζσηήο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ηήξεζε νηθείσλ Δ θ.ιπ., ε δε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ ππέρεη θακία  ζρεηηθή 

επζχλε. 

Ο κηζζσηήο επίζεο ππνρξενχηαη : 

  α. Να  ηεξεί φια ηα κέηξα αζθαιείαο, κέξηκλαο θαη πξφλνηαο γηα ηελ  απνηξνπή δεκηψλ ή άιισλ 

βιαπηηθψλ επελεξγεηψλ πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ, πνπ απνξξένπλ φρη κφλν απφ λφκηκεο δηαηάμεηο  

θαη θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ αιιά θαη απφ ηε γεληθή θαιή πίζηε θαη 

ππνρξέσζε ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο ζπλαιιαγέο.  

   β. Να ελεκεξψλεη ζρεηηθψο κε ηα αλσηέξσ κέηξα αζθαιείαο θαη πξνλνίαο ηνπο ηπρφλ ηξίηνπο  

εκπιεθφκελνπο ή ζπλεξγαδφκελνπο, είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα, θαη φινπο ηνπο   

εξγαδφκελνπο, ζπλεξγάηεο, ζηειέρε, λνκίκνπο εθπξνζψπνπο θαη θάζε άιινλ αξκφδην πνπ  

εκπιέθεηαη ή δχλαηαη εκκέζσο ή ακέζσο λα εκπιαθεί ζηε ρξήζε ή ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Δγθαηαζηάζεσλ, ηνπ Δμνπιηζκνχ ή λα γίλεη εκκέζσο ή ακέζσο απνδέθηεο ησλ ζρεηηθψλ  

ππεξεζηψλ. 

   γ. Να παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., γηα ηελ πξφιεςε δπζηπρεκάησλ ή δεκηψλ, ζε 

νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. 

    δ. Να έρεη αζθαιίζεη ζην Η.Κ.Α. θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία ή νξγαληζκνχο θχξηαο ή/ θαη  

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί γηα ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.  

    ε. Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο 

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 
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ελεκεξσζεί νη ζρεηηθνί θνξείο ( χλδεζκνο Δκπφξσλ Κεληξηθήο Λαραλαγνξάο Θεζζαινλίθεο, 

Έλσζε Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο). 

7. Οη κηζζσηέο ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο, νη νπνίνη  δελ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζέξκαλζε 

πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη απνκνλψλνπλ ηα ζεξκαληηθά ζψκαηά ηνπο 

(θαινξηθέξ), ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ σο δαπάλε ζέξκαλζεο ην 30%  ηνπ πνζνχ πνπ 

αλαινγεί ζηηο ζεξκίδεο ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ρψξν. 

 

 

Άξζξν 12.   

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΚΑΘ ΑΔ 

 

 

Οη θνξηνεθθνξηψζεηο ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ελεξγνχληαη, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ σξαξίνπ 

ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

Άξζξν 13. 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ – ΚΤΛΗΚΔΗΑ Κ.ΛΠ. 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΣΖ Κ.Α.Θ.  Α.Δ. 

 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξεί λα παξαρσξεί κε εθκίζζσζε νξηζκέλνπο ρψξνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε βνεζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ δειαδή θπιηθείσλ, 

θαηαζηεκάησλ πψιεζεο εηδψλ ζπζθεπαζίαο, γξαθείσλ θ.ιπ. ζε ελδηαθεξφκελα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα. 

Οη ιεηηνπξγίεο ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ βνεζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κπιηθείσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Σα είδε πνπ πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε απφ ηα θπιηθεία θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνπο. 

 

 

 

Άξζξν 14. 

ΚΑΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ. 

 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ κηζζσηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, εθηφο απφ 

ηηο θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα απηνχ, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ δηθαηνχηαη πξνζζέησο λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κηζζψζεσο γηα θαθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α., φπσο ηζρχεη εθάζηνηε θαη λα επηδηψμεη δηθαζηηθψο 

ηελ έμσζε ηνπ παξαβάηε κηζζσηή. 
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Άξζξν 15. 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ. 

 

 

1. Οη κηζζσηέο ρψξσλ ηεο Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 

απνκάθξπλζε θαη θαχζε ησλ δστθψλ απνβιήησλ ηνπο, ζηνλ εηδηθφ θιίβαλν, πνπ βξίζθεηαη εληφο 

ησλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

 

 

2. Οη κηζζσηέο ππνρξενχληαη λα δέρνληαη αλεκπφδηζηα θαη ρσξίο αληηξξήζεηο, επηζθέςεηο ηνπ 

αξκφδηνπ θηεληάηξνπ (ππαιιήινπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.) ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ησλ πξνο  

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα δίδνπλ 

ζηνηρεία ηηκήο, πνζφηεηαο θαη πξνέιεπζεο γηα θάζε δηαθηλνχκελν πξντφλ απφ ηελ επηρείξεζή ησλ. 

Ζ παξνρή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ εθπξφζσπν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Σκήκα Δπνπηείαο θαη 

Δκπνξίαο) ζα ζπκβάιιεη θαηά πνιχ ζηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο. 

3.    χκθσλα κε ηνλ φξν 10 ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ Μίζζσζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

Κξεαηαγνξάο : «Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξεί λα πξνβεί ζηε δηαθνπή ξεπκαηνδφηεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

εθφζνλ παξέιζεη έλαο (1) κήλαο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δαπάλεο ξεπκαηνδφηεζεο θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ παξαζηαηηθνχ, ρσξίο ν κηζζσηήο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο αλσηέξσ δαπάλεο».  

ε πεξίπησζε πνπ νη κηζζσηέο ηεο Κξεαηαγνξάο δελ πξνβνχλ ζηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο 

δαπάλεο κεηά ην πέξαο ηνπ κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή  

ηεο ξεπκαηνδφηεζεο αθνχ γίλεη θαη λέα έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπο. Ζ δηαθνπή δελ κπνξεί λα γίλεη 

πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε 10 νιφθιεξσλ εξγάζηκσλ εκεξψλ αθφηνπ ν κηζζσηήο έιαβε γλψζε ηεο  

ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Κ.Α.Θ. 

Α.Δ., παξνπζία ησλ κηζζσηψλ, θαηαγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ςπγείσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη απηά, ε νπνία ζα πξνζππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο κηζζσηέο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζσζηή δηαηήξεζή ηνπο, ρσξίο ε 

ΚΑΘ λα έρεη θακία επζχλε.   

ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο παξά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε δελ είλαη παξψλ, ε δηαθνπή ζα γίλεηαη 

ελ απνπζία ηνπ, ρσξίο ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. λα θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ εκπνξεχκαηα, θαζφζνλ δελ 

ζα είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή θαη κεηαθνξά ηνπο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή.  

 

Άξζξν 16. 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Σν Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξνχλ κε απνθάζεηο ησλ λα ξπζκίδνπλ 

θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ. 

Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ζα ξπζκίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ  Γ.. 

ηεο Κ.Α.Θ. ΑΔ. 
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Δπίζεο ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ή ζπκπιεξψλεη ελ κέξεη, ηνπο φξνπο ηνπ  

παξφληνο θαλνληζκνχ, βάζεη ησλ απνθάζεψλ ηνπ. 

 

 Σα πξφζηηκα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., αθνχ πξψηα βεβαησζνχλ 

απφ ηα αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα, θαηαξγνχκελεο θάζε άιιεο δηαθνξεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε 

νπνία ελδερνκέλσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.   

 ε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ν παξαβάηεο έρεη δηθαίσκα εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

πιήξσλ θαη έσο ηελ 7ε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ επίδνζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή 

ηελ βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο λα εθζέζεη είηε πξνθνξηθψο κε απηνπξφζσπε εκθάληζε, είηε 

γξαπηψο κε έλζηαζε πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηεο ΚΑΘ Α.Δ. (δηθαίσκα πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο) ελδερφκελεο αληηξξήζεηο ηνπ θαηά ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηνπ πξνζηίκνπ, ε νπνία 

θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθψο.  Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ην 

πξφζηηκν βεβαηψλεηαη θαη απνηειεί έζνδν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.».   

 

 

Ο παξψλ εηδηθφο θαλνληζκφο εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 205/2/17-4-2007 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο  

Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξίζκ. 308/14/27-7-2010, 310/5/01-09-2010, 328/5/3-2-

2011, 342/3/20-6-2011, 347/4/29-7-2011, 352/5/20-9-2011, 361/9/17-01-2012, 377/9/10-07-2012, 

423/5/25-6-2013, 433/27/20-12-2013,439/6/17-3-2014, 472/7/12-2-2015,540/16/11-4-2017,  

542/3/15-5-2017, 551/7/29-9-2017, 562/11/2-4-2018, 598/12/4-7-2019, 602/8/18-9-2019 θαη ηελ 

622/13/1311-2020  απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηζρχεη  απφ ηελ εκέξα έγθξηζήο ηνπ. 

 

 

 

                                                       Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ  

                                                                          

 

 

                                                                                              ΜΠΟΤΡΖ  ΑΝΣΩΝΗΟ 


