
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 545 

Με αριθμό 545/04-07-2017 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 4
ε 
 Ηνπιίνπ  

εκέξα Σξίηε θαη ψξα 14:00 κ.κ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 

545
ε
 ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 545/30-6-2017 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ 

απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε.  

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

3. Σξνπνπνίεζε απφθαζεο Γ.. Κ.Α.Θ. Α.Δ.  ζρεηηθά κε Αλαπιεξσηή Κεληξηθνχ 

Σακία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

4. Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθήο e- banking κε εκεδαπά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη παξνρή 

εμνπζηνδφηεζεο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ παξαπάλσ πζηήκαηνο. 

5. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηνλ Γηαγσληζκφ «Δλνηθίαζε  θάδσλ -  

Μεηαθνξά  απηψλ  θαη απφζεζε απνξξηκκάησλ ζε Υ.Τ.Σ.Α. Μαπξνξάρεο». 

6. Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο. 

Παρέστησαν: 

Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο : Υακπίδεο Γεκήηξηνο, εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

Σα κέιε:  α) Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο, Αληηπξφεδξνο,  εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                β)  θνπιαξηψηεο Γεκήηξηνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                 γ)   Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

                 δ) Κνγηάλλεο Θεφδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

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

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

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

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΔΜΑ  2
ο
 : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 545/2/4-7-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα nα γίλεη 

δεθηφ ην αίηεκα θαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ ππ’ αξηζ. Γ – 37 



θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο νπσξνθεπεπηηθψλ  ε κνλνπξφζσπε ΔΠΔ «Παπαδάθεο 

Γ. Δκκαλνπήι Μνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ.», ππφ ηελ πξνυπφζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθψλ 

νθεηιψλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ζπκθσλεηηθνχ ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ζην νπνίν λα ππάξρεη φξνο, ν νπνίνο λα πξνβιέπεη ηε 

ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο απφ ηελ απνκείλαζα πξψελ εηαίξν θαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο 

κεηαβνιήο σο εμήο: 

Α)  πνζφ 500 € κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λένπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ 

Β)  πνζφ 500 €  εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ . 

Ζ κε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

κηζζσηεξίνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο κίζζσζεο. 

Γ) Δπίζεο  θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ πξέπεη λα 

εμνθιεζεί ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη ε νθεηιφκελε  2
ε
 δφζε ηνπ ηέινπο κεηαβνιήο πνζνχ 500 €, ε 

νπνία αθνξά ηελ πξνεγεζείζα ζχζηαζε  ηεο ιπφκελεο εηαηξείαο, ε  θαηαβνιή ηεο νπνίαο 

εθθξεκεί.  

Σα παξαπάλσ ζα ηεζνχλ σο φξνη ζην κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Να ππνγξαθεί λέν κηζζσηήξην ζπκθσλεηηθφ κε ηελ ππνθαζηζηάκελε ζηελ κίζζσζε 

κνλνπξφζσπε ΔΠΔ «Παπαδάθεο Γ. Δκκαλνπήι Μνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ.».  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 ΘΔΜΑ 3 
ο
 : Σξνπνπνίεζε απφθαζεο Γ.. Κ.Α.Θ. Α.Δ.  ζρεηηθά κε Αλαπιεξσηή 

                                  Κεληξηθνχ Σακία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.   

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 545/3/4-7-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα tελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ πξνεγνχκελεο απφθαζεο (541/5/5-5-2017) ηνπ Γ.., κφλν σο 

πξνο ην ζθέινο ηνπ νξηζκνχ αλαπιεξσηή Κεληξηθνχ Σακία θαη ζηελ ζέζε ηεο ππαιιήινπ 

Πάζρνπ Θενδψξα  ηνπ Απνζηφινπ εηδηθφηεηαο Γ.Δ. Δπηζηαηψλ λα νξηζζεί ε ππάιιεινο ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ., Γηαλλνχιε Μαξία ηνπ Αξηζηνθάλε. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ππαιιήινπ  ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. έρεη σο εκεξνκελία 

αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο αλαδξνκηθά απφ ηελ Γεπηέξα 03 Ηνπιίνπ  2017. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 



 ΘΔΜΑ  4ο:   Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ρξήζεο ηνπ 

                        πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο e- banking κε εκεδαπά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη 

                       παξνρή εμνπζηνδφηεζεο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ παξαπάλσ 

                       πζηήκαηνο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 545/4/4-7-2017 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:  

Σελ πξνζζήθε γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο winbank, θαη ζηελ 

ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. , Γηαλλνχιε Μαξία ηνπ Αξηζηνθάλε, κε ζπλέπεηα ε δηελέξγεηα 

ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο  winbank, ζπκπιεξψλεηαη θαη έρεη σο αθνινχζσο, κε ηηο 

παξαθάησ εμνπζίεο ππφ ηνπο αλαγξαθφκελνπο ζε θάζε πεξίπησζε φξνπο: 

1. ηνλ  θ. Ληάπε Γεκήηξην ηνπ Νηθνιάνπ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ζηελ θα  Πεηθίδνπ Μαξίλα ηνπ Ησάλλε, Αλαπιεξψηξηα 

Πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ,  νη νπνίνη ν θαζέλαο 

ρσξηζηά κε ηε ρξήζε ή ηελ πιεθηξνιφγεζε θαηά πεξίπησζε, ηνπ απφξξεηνπ θσδηθνχ 

αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην ζχζηεκα winbank, ζα δεζκεχνπλ έγθπξα ηελ εηαηξεία ζε φιεο ηηο 

ζπλαιιαγέο ηεο, πιελ ηεο αγνξνπσιεζίαο κεηνρψλ  θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 40.000,00. € ( 

ζαξάληα ρηιηάδεο €)  αλά ζπλαιιαγή. 

ηνλ θ. Σζηιηά Ησάλλε ηνπ Αζαλαζίνπ, ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ζηελ θα Πάζρνπ 

Θενδψξα ηνπ Απνζηφινπ, ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαη ζηελ  θα Γηαλλνχιε Μαξία ηνπ 

Αξηζηνθάλε, ππάιιειν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.,  νη νπνίνη ν θαζέλαο ρσξηζηά κε ηε ρξήζε ηνπ 

απνξξήηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ  αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ην ζχζηεκα winbank, ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα εθηέιεζεο κφλν ησλ κε εγρξήκαησλ ζπλαιιαγψλ. 

Πξνο άξζε νηαδήπνηε ακθηζβήηεζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη νη σο άλσ αλαθεξφκελνη ρξήζηεο 

(ππάιιεινη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.) δεζκεχνπλ έγθπξα ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ηελ απνδνρή θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο winbank alerts (ησλ ππεξεζηψλ ερνπζψλ ηελ ηδηφηεηα ηεο 

εγρξήκαηεο ζπλαιιαγήο) ππφ ηα αλσηέξσ αληηζηνίρσο αλαθεξφκελα φξηα.     

  Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 



 Θέμα 5 
ο
 :  Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηνλ Γηαγσληζκφ «Δλνηθίαζε  θάδσλ –  

                                Μεηαθνξά  απηψλ  θαη απφζεζε απνξξηκκάησλ ζε Υ.Τ.Σ.Α.  

                                Μαπξνξάρεο».  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 545/5/4-7-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ  έγθξηζε 

ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ αλάδεημε ηεο αλψλπκνπ εηαηξίαο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Θέμα 6 
ο
 :  Πξνκήζεηα Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο.  

  

 

ΑΠΟΦΑΗ 545/6/4-7-2017 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο 542/5/15-5-2017 σο πξνο ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

δηαγσληζκνχ απφ Γηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζε Γηεζλή Σαθηηθφ Ζιεθηξνληθφ κε ηελ 

Γηαθήξπμε πνπ έρεη ήδε εγθξηζεί κε ηελ 531/21-12-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ &                                                H  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                      ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

            Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

               Β) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

               Γ) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

         Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

               Δ) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

                                                      Σ) ΚΑΛΔΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 


