
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 599 

Με αριθμό 599/18-07-2019 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 18
ε
  Ηνπιίνπ 

2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00κ.κ., ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζπλήιζε 

ζηελ 599
ε
 ζπλεδξίαζε απηνύ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Δπηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 598/04-06-2019 Πξαθηηθνύ ηνπ Γ..  

3. Πξνϋπνινγηζκόο έηνπο 2020. 

4. Οξηζκόο  κέινπο Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο  

Κ.Α.Θ. Α.Δ.  ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

5. Λήςε απόθαζεο επί ηζρύνπζαο  δηάηαμεο ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ.  

Α.Δ.  

6. Κήξπμε αλαδόρνπ -  Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο γηα ηνλ δηαγσληζκό: 

«ΔΝΟΗΚΗΑΖ  ΚΑΓΩΝ -  ΜΔΣΑΦΟΡΑ  ΑΤΣΩΝ  ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΖ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ Δ XYTA ΜΑΤΡΟΡΑΥΖ» 

7. πκπιήξσζε απόθαζεο  Γ.. ηεο Κ.Α.Θ.  Α.Δ. 

8. Αλάζεζε αξκνδηόηεηαο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν. 

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) Κνγηάλλεο Θεόδσξνο, κέινο πξνηαζείο από ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθώλ 

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

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

    ζη)  Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

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

Ο Γηεπζπληήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θ. Νηθόιανο Κνπηζνπξίδεο 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

ΘΕΜΑ 2
ο
 :  Δπηθύξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 598/04 -07-2019 Πξαθηηθνύ ηνπ Γ..  

ΑΠΟΦΑΗ 599/2/18-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

επηθύξσζε ηνπ ππ’ αξ. 598/04-07-2019 Πξαθηηθνύ ηνπ Γ..  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



 

ΘΕΜΑ 3o
 
:  Πξνϋπνινγηζκόο έηνπο 2020.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 599/3/18-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε, ηελ έγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα ην έηνο 2020, πνπ απαηηνύληαη από ην αξκόδην επνπηεύνλ Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΕΜΑ  4
ο
: Οξηζκόο  κέινπο Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο  

                    Κ.Α.Θ. Α.Δ.  ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 599/4/18-07-2019 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

(594/3/23-5-2019) θαη ηνλ νξηζκό ηνπ θ. Μαγθά Παλαγηώηε, αλεμάξηεηνπ κε εθηειεζηηθνύ 

κέινπο ηνπ Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα ηε ρξήζε 2019.  

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΕΜΑ  5 
ο
 : Λήςε απόθαζεο επί ηζρύνπζαο  δηάηαμεο ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Γ.. ηεο     

                       Κ.Α.Θ.  Α.Δ.  

 

ΑΠΟΦΑΗ 599/5/18-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνύ Γ.. σο εμήο:  



«Ο Πξόεδξνο ν Αληηπξόεδξνο θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  δελ δηθαηνύληαη θακία άιιε παξνρή, απνιαβή, ακνηβή ή 

πξνλόκην. Ζ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ππεξεζηαθνύ απηνθηλήηνπ από ηα πξναλαθεξόκελα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ –ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη- πξννξίδεηαη κόλνλ 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο εηαηξείαο ζηα πιαίζηα ηεο δηεπθόιπλζεο 

ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ (π.ρ. ελδεηθηηθώο , εθπξνζώπεζεο, παξάζηαζεο ζε αξρέο θαη θνξείο , θ.ιπ.) γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ή/θαη δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ θαη αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΑΘ Α.Δ 

θαη ζπλεπώο δελ απνηειεί παξνρή ζε είδνο πξνο απηνύο». 

 Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

ΘΕΜΑ  6 
ο
 : Κήξπμε αλαδόρνπ -  Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο γηα ηνλ δηαγσληζκό:  

                     «ΔΝΟΗΚΗΑΖ  ΚΑΓΩΝ -  ΜΔΣΑΦΟΡΑ  ΑΤΣΩΝ  ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΖ 

                      ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ Δ XYTA ΜΑΤΡΟΡΑΥΖ » 

 

ΑΠΟΦΑΗ 599/6/18-07-2019 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

1. Σελ  έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πξαθηηθνύ 

2. Σελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο  « Διιεληθή Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Α.Δ.»  σο 

αλάδνρν γηα ηελ ππεξεζία: « ΔΝΟΗΚΗΑΖ  ΚΑΓΩΝ -  ΜΔΣΑΦΟΡΑ  ΑΤΣΩΝ  

ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ Δ XYTA ΜΑΤΡΟΡΑΥΖ » έλαληη 

πνζνύ  # 52.700,00 # € γηα ρξνληθό δηάζηεκα έλα  (1) έηνο (26.350,00 €) ζπλ 

έλα (1) έηνο πξναίξεζεο (26.350,00 €) , κε ηηκή κεηαθνξάο θάδνπ # 17,00# €  

(ην ελνίθην νξίδεηαη ζην πνζό ησλ # 0,00 # €). 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

ΘΕΜΑ  7 
ο
 : πκπιήξσζε απόθαζεο  Γ.. ηεο Κ.Α.Θ.  Α.Δ.  

 

ΑΠΟΦΑΗ 599/7/18-07-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηεο 598/12/4-7-2019 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,  ε 

νπνία ζα ηζρύζεη αλαδξνκηθά θαη γηα όιεο ηηο ηπρόλ εθθξεκείο θαη πξνο εμέηαζε ελζηάζεηο 

γηα επηβιεζέληα πξόζηηκα παξαβάζεσλ ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ  Λεηηνπξγίαο 

(Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 



ΘΕΜΑ 8
ο
 : Αλάζεζε αξκνδηόηεηαο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζηνλ Γηεπζύλνληα   

                     ύκβνπιν  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 599/8/18-07-2019 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκόθσλα λα 

αλαζέζεη ηελ αξκνδηόηεηα απόθαζεο γηα ηε δηεμαγσγή δηθώλ, ηε δηελέξγεηα θαηαζρέζεσλ, 

εγγξαθώλ πξνζεκεηώζεσλ θαη ππνζεθώλ, ζπλαηλεί ζε άξζε ηνπο, παξαηηείηαη από πξνλόκηα, 

αγσγέο θαη έλδηθα κέζα, ζπκβηβάδεηαη δηθαζηηθώο ή εμσδίθσο θαη ζπλνκνινγεί δηαηηεζίεο 

ζηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν. 

Ζ απόθαζε απηή επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ. 

 

 

 

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

                

 

   ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ                                    ΓΔΜΔΡΣΕΖ  ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ 

Γ) ΜΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

Γ) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ 

Δ) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

η) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

Ε) ΣΔΡΝΟ  ΗΩΑΝΝΖ 

Ζ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 

 

 


