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ΠΡΑΚΣΙΚΟ 614 

Με αριθμό 614/21-05-2020 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 21
ε
 Μαΐνπ 2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00, ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 614
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ θαηόπηλ ηνπ ππ’ αξηζκόλ 

614/19-05-2020 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε 

2. πλέρηζε δηαγσληζκνύ θύιαμεο παξάηαζε ηζρύνο πξνζθνξώλ-εγγπεηηθώλ 

επηζηνιώλ. 

3. Νέν ζύζηεκα ηηκνιόγεζεο νρεκάησλ πξνκεζεπηώλ θαη αγνξαζηώλ 

4. Έγθξηζε ησλ Δηήζησλ  νηθνλνκηθώλ  θαηαζηάζεσλ  ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο 

Θεζζαινλίθεο Α.Δ. ρξήζεο 2019 

5. Δηζήγεζε πξνο ηνλ κέηνρν γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο : 

Έιεγρν εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2020 βάζεη ΓΠΥΑ  

Έθδνζε ζρεηηθνύ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ 2020, πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Ν. 4174/2013, όπσο απηέο ηξνπνπνηεζήθαλ 

θαη ηζρύνπλ, θαη ηεο θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηνύ εθδνζείζαο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ΠΟΛ. 1124/18-6-2015 θαη ην Γηεζλέο πξόηππν Δξγαζηώλ 

Γηαζθάιηζεο (ISAE) 3000. 

Δπηζθόπεζε ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2020 βάζεη ησλ 

Γ.Υ.Π. 

Παρέστησαν: 

Ο Πξόεδξνο Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο  

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Αληώληνο Μπνύξεο  

Σα κέιε: α Παλαγηώηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ 

   β) Βαζίιεο Υάηηαο, κέινο νξηζκέλνο από ηελ ΔΔΤΠ 

   γ) Μαηξώλα Μαξγηνιάθε, κέινο νξηζκέλε από ηελ ΔΔΤΠ 

  δ) Αζαλάζηνο Καδάλαο, κέινο πξνηαζείο από ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθώλ 

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

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

              δ)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινοΟ Γηεπζπληήο ηεο 

ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο 

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

Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή 
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ΘΕΜΑ 1
ο
 Δλεκέξσζε. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 : πλέρηζε δηαγσληζκνύ θύιαμεο παξάηαζε ηζρύνο πξνζθνξώλ- 

                      εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 614/5/21-05-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηε ζπλέρηζε 

ηνπ ππ’ αξηζκ. 1272/19-4-2019 δηαγσληζκνύ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε ζέκα «ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ 

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), γηα ιόγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο όπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Ωο εθ ηνύηνπ νη ελαπνκείλαληεο ζπκκεηέρνληεο ζε απηόλ ζα πξέπεη λα θιεζνύλ λα 

παξαηείλνπλ (εθόζνλ ην επηζπκνύλ) ηελ ηζρύ ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαζώο θαη ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελώλ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Νέν ζύζηεκα ηηκνιόγεζεο νρεκάησλ πξνκεζεπηώλ θαη αγνξαζηώλ 

  

 

ΑΠΟΦΑΗ 614/3/21-05-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ αλαβνιή 

ηνπ ζέκαηνο γηα επόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 
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ΘΕΜΑ 4 
ο
 : Έγθξηζε ησλ Δηήζησλ  νηθνλνκηθώλ  θαηαζηάζεσλ  ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο  

                     Θεζζαινλίθεο Α.Δ. ρξήζεο 2019 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 614/4/21-05-2020 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε εγθξίλεη νκόθσλα ηηο 

επηζπλαπηόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο 2019 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζηηο νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο θαη ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2019.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 : Δηζήγεζε πξνο ηνλ κέηνρν γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο :  

1. Έιεγρν εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2020 βάζεη ΓΠΥΑ  

2. Έθδνζε ζρεηηθνύ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ 2020, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65
Α
 ηνπ Ν. 4174/2013, όπσο 

απηέο ηξνπνπνηεζήθαλ θαη ηζρύνπλ, θαη ηεο θαη’ εμνπζηνδόηεζε 

απηνύ εθδνζείζαο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ΠΟΛ. 1124/18-6-2015 

θαη ην Γηεζλέο πξόηππν Δξγαζηώλ Γηαζθάιηζεο (ISAE) 3000. 

3. Δπηζθόπεζε ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2020 

βάζεη ησλ Γ.Υ.Π.Α   

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 614/5/21-05-2020 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα 

εηζεγεζεί πξνο ηνλ κέηνρν γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο νξθσηνύ Διεγθηή- ινγηζηή γηα ηνλ 

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

Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Υ.Π.Α.) γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2020», ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ππεξεζίεο: 

Α. Έιεγρνο εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2020 βάζεη ΓΠΥΑ.  

Β Έθδνζε ζρεηηθνύ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ 2020, πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 65
Α
 ηνπ Ν. 4174/2013, όπσο απηέο ηξνπνπνηεζήθαλ θαη ηζρύνπλ, θαη ηεο θαη’ 

εμνπζηνδόηεζε απηνύ εθδνζείζαο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ΠΟΛ. 1124/18-6-2015 θαη ην 

Γηεζλέο πξόηππν Δξγαζηώλ Γηαζθάιηζεο (ISAE) 3000. 
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 Γ. Δπηζθόπεζε ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2020 βάζεη ησλ Γ.Υ.Π.Α   

ηελ επηινγή ηεο εηαηξείαο GRAND THORNTON κε εηήζηα ζπλνιηθή ακνηβή 

12.500€πιένλ ΦΠΑ ζε πεξίπησζε πνπ δηαζθαιηζηεί ε αιιαγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππεπζύλνπ 

ηεο νκάδαο ησλ νξθσηώλ πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε νκαιόηεξε ζπλεξγαζία θαη λα 

βειηησζνύλ/αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην 

παξειζόλ.  Αλ ε αιιαγή ηνπ Οξθσηνύ από ηελ εηαηξία GRAND THORNTON δελ κπνξεί λα 

δηαζθαιηζηεί , ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ επηινγή λέαο ειεγθηηθήο εηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα  

ηεο MAZARS ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΑΔ κε ζπλνιηθή εηήζηα ακνηβή 16.000€, πιένλ ΦΠΑ 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.                                           Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

     ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ                               ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ 

Β) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ 

Γ) ΜΑΓΚΑ  ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

Γ) ΜΑΣΡΩΝΑ ΜΑΡΓΗΟΛΑΚΖ 

Δ) ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΕΑΝΑ  

η) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Ε) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ 

Ζ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


