
 
 

                    

 

 

    

 

                                                                                      

 Θεσσαλονίκη : 07-06-2017 

                        Αρ. πρωτ.: 1568 

Διεύθυνση :Ν. Μενεμένη 

Γραφείο :Διευθυντή 

Πληροφορίες :Ο.Δ.Ε. Διαύγεια (Α. Καλέμος) 

Τηλ. :2310764023(εσωτ.16 , 38) 

Φαξ :2310760076 

Email :Kathgram@otenet.gr   

 

                                                          

                                                                       

ΘΕΜΑ: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

 

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχοντας υπόψη 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και 

περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, 

τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού 

Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», 

 

2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8-1-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή των 

διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄ ) σχετικά με την 

«ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του 

δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 

3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της 

διαφάνειας στο δημόσιο τομέα», 

 

3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ./19710/16-6-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 

χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το 

κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014»,  

 

4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/2369/24-1-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για 

τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του 

ν.4305/2014 (ΦΕΚ 367/Α΄)», 

 

5. Τις υπ’ αριθμ. 2202/20-1-2010 και 631/13-3-2013 αποφάσεις της Κ.Α.Θ. Α.Ε., με 

τις οποίες συστάθηκε και τροποποιήθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του 

Προγράμματος «Διαύγεια» στην Κ.Α.Θ.Α.Ε. 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την εθελούσια συμμετοχή της στη διάθεση ανοικτών δεδομένων στην ιστοσελίδα 

www.data.gov.gr , για τα παρακάτω σύνολα εγγράφων και δεδομένων :   

 

1. Πρακτικά αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Α.Θ. Α.Ε.   

2. Τακτικές Εγκρίσεις δαπανών – Οριστικοποιήσεις πληρωμών 

3. Έκτακτες Εγκρίσεις δαπανών – Οριστικοποιήσεις πληρωμών 

4. Προκηρύξεις - Προσκλήσεις 

5. Δελτία Τιμών Χονδρικής Πώλησης οπωρολαχανικών  

6. Δελτία Τιμών Χονδρικής Πώλησης κρεάτων 

7. Στοιχεία Ποσοτήτων πώλησης οπωρολαχανικών     

 

σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

 

 

 

 

                                                                      Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

                                                                                 Χαμπίδης Δημήτριος 

                                                            

 

 

 

 

Συνημμένα:  

Πίνακας δεδομένων 


