
ΠΡΑΚΣΗΚΟ 556 

Με αριθμό 556/10-1-2018 

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης 

ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 10
ε 
 

Ηαλνπαξίνπ εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12:30 κ.κ. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

ζπλήιζε ζηελ 556
ε
 ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 556/8-1-2018 πξφζθιεζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Δλεκέξσζε. 

2. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

3. Λήςε απφθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο Λαραλαγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο ζηελ  

             Κ.Α.Θ. Α.Δ 

4.  
Καηαβιεζείζεο εγγπήζεηο κηζζσηψλ πνπ έρνπλ απνρσξήζεη απφ ηελ ΚΑΘ Α.Δ. 

5. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ «Δθκίζζσζε ςπγείνπ ζηνλ ρψξν ηεο 

               Κξεαηαγνξάο (δίπια ζηνλ θιίβαλν ηεο Κ.Α.Θ.  Α.Δ.)». 

6. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ « Παξαρψξεζε ρξήζεο γξαθείνπ γηα ηε  

              ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ απνηέθξσζεο ηεο  Κξεαηαγνξάο 

7. Παξαρψξεζε ρψξνπ 

8. Τπνβνιή ηξηκεληαίαο αλαθνξάο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν  

              2017. 

9. Έγθξηζε δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ γηα ην Πξφγξακκα INTERREG V-A “Διιάδα –  

             Βνπιγαξία 2014-2020”. 

10. Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Attica Bank 

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)  Κνγηάλλεο Θεφδσξνο, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

    δ) Αιβαλνχ Διέλε, κέινο εθπξ. ηνπ Γεκνζίνπ 

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

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

    δ) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο 

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

Ο Γηεπζπληήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο. 

Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., θ. Αλαζηάζηνο Δκκαλνπειίδεο 

Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 



 

ΘΔΜΑ 1o : Δλεκέξσζε. 

 

 

ΘΔΜΑ 2o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 556/2/10-1-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ  

ππνθαηάζηαζε  ζηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο ηνπ Β-39 θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο πσιήζεσο 

νπσξνθεπεπηηθψλ ε Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΚΑΡΛΖ ΖΛΗΑ  & ΗΑ 

Δ.Δ.», ππφ ηελ πξνυπφζεζε κε ππάξμεσο κηζζσηηθψλ νθεηιψλ πξνο ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ζπκθσλεηηθνχ ηξνπνπνίεζεο ηεο 

εηαηξείαο θαη δίρσο  θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
 : Λήςε απφθαζεο γηα κηζζσηέο ηεο Λαραλαγνξάο, νη νπνίνη έρνπλ νθεηιέο  

                     ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 556/3/10-1-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ αλαβνιή 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο δίλνληαο κηα ηειεπηαία πξνζεζκία κέρξη ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γ.. γηα ηελ εμφθιεζε ή δηαθαλνληζκφ ησλ νθεηιψλ ηνπο θαη ην ζέκα ζα επαλέιζεη ζην 

επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Γηα ηνλ κηζζσηή ηνπ Γ-63, θ. Γατηαλίδε Γεψξγην, ζα εμεηαζηεί ην αίηεκα ηνπ δηαθαλνληζκνχ 

ζην επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 



 

ΘΔΜΑ 4
ο
: 

 
Καηαβιεζείζεο εγγπήζεηο κηζζσηψλ πνπ έρνπλ απνρσξήζεη απφ ηελ ΚΑΘ Α.Δ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 556/4/10-1-2018 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα: 

1.- Γηα ηνπο κηζζσηέο, νη νπνίνη, απέδσζαλ ηα θαηαζηήκαηα ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. γηα 

ιφγνπο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηνπ κηζζσηεξίνπ ησλ, (νηθεηνζειψο ή θαηφπηλ 

εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ), ε εγγχεζε ηελ νπνία έρνπλ  θαηαβάιεη, δελ ζα 

επηζηξαθεί, αιιά ζα παξαθξαηεζεί θαη απνηειεί έζνδν ηεο ΚΑΘ Α.Δ.  

2.- Γηα ηνπο κηζζσηέο, νη νπνίνη απέδσζαλ ηα θαηαζηήκαηα ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. 

ρσξίο παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ κηζζσηεξίνπ (εθθξεκείο νθεηιέο ή άιιεο 

παξαβάζεηο), ε εγγχεζε πξέπεη λα επηζηξαθεί ζε απηνχο.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 5
ο
:

 
Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ «Δθκίζζσζε ςπγείνπ ζηνλ ρψξν ηεο  

                  Κξεαηαγνξάο ( δίπια ζηνλ θιίβαλν ηεο  Κ.Α.Θ.  Α.Δ.)». 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 556/5/10-1-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα :  

1. Tελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο. 

2. Tελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο 

Πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ 555/4/19-12-2017 απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

3. H εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ λένπ δηαγσληζκνχ ζα δηελεξγεζεί ηελ Σξίηε 

30/1/2018 θαη ψξα 10.00 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 6
ο
: 

 
Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ « Παξαρψξεζε ρξήζεο γξαθείνπ γηα ηε 

                  ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ απνηέθξσζεο ηεο  Κξεαηαγνξάο.»  

 

ΑΠΟΦΑΖ 556/6/10-1-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα :  

1. Tελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο. 

2. Tελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Tελ έγθξηζε ηεο λέαο Πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κεηά 

απφ ζρεηηθή κείσζε ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ ζα παξαρσξεζνχλ θαη ηηκήο 

εθθίλεζεο ( ζε ζρέζε κε ηελ Πξφζθιεζε πνπ είρε  εγθξηζεί κε ηελ 555/9/19-12-

2017  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο   Κ.Α.Θ. Α.Δ.)  

4. H εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ λένπ δηαγσληζκνχ ζα δηελεξγεζεί ηελ Σξίηε 

30/1/2018 θαη ψξα 10.15 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο ΚΑΘ Α.Δ. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΘΔΜΑ 7
ο
: 

 
Παξαρψξεζε ρψξνπ. 

 

ΑΠΟΦΑΖ 556/7/10-1-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα :  

1.Σελ παξαρψξεζε θελνχ ρψξνπ ζηελ θξεαηαγνξά ( δίπια ζηνλ θιίβαλν ).                         

 Ο πξναλαθεξφκελνο ρψξνο έθηαζεο 20 πεξίπνπ η.κ. ζα παξαρσξεζεί ζε ηδηψηε 

επαγγεικαηία κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ησλ κηζζσηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

2.Σελ έγθξηζε ηεο επηζπλαπηφκελεο Πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ ρψξνπ. Ωο εκεξνκελία δηελέξγεηαο νξίδεηαη ε  Σξίηε 30/1/2018 θαη ψξα 

10.30 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 

3.Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.  

Σζηιηάο Ησάλλεο  

Κνπηζνπξίδεο Νηθφιανο  

Καξάκπειαο Παλαγηψηεο  

Καη αλαπιεξσκαηηθά κέιε  

Γθνπξηζαο Υξήζηνο  

Ληάπεο Γεκήηξηνο  

Αιεμίνπ σηήξηνο  

κε αληηθείκελν ηελ δηελέξγεηα ηνπ Πξναλαθεξφκελνπ  πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 



4.Σελ ζχζηαζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ απνηεινχκελε απφ ηνπο : 

Παλαγηψηεο Παπαγηάλλεο  

Ηνξδάλνπ Ησάλλε 

Πνιπμέλε Καιατηδή  

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε : Μαξία Γηαλλνχιε –Καιέκνο Αιέμαλδξνο – Πεηαλίδεο 

Κσλζηαληίλνο.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

ΘΔΜΑ 8
ο
: Τπνβνιή ηξηκεληαίαο αλαθνξάο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν 2017. 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 556/8/10-1-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα  ηελ έγθξηζε 

ησλ  αλαθνξψλ  ηνπ  Δζσηεξηθνχ Έιεγρνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν 2017 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΘΔΜΑ 9
ο
 : Έγθξηζε δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ γηα ην Πξφγξακκα INTERREG V-A “Διιάδα  

                     – Βνπιγαξία 2014-2020”. 

 

ΑΠΟΦΑΖ 556/9/10-1-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, 

κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Υαξαιακπίδε: 

Α. Ζ επσλπκία ηεο  Αζηηθήο  κε Κεξδνζθνπηθήο Οξγάλσζε πνπ ζα ζπζηαζεί είλαη 

"Κοινωνική Δπισιτιστική Βοήθεια", κε δηαθξηηηθφ Σίηιν S.F.S. θαη κε αγγιηθή νξνινγία 

“Social Food Support”. 

Β. Tν χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ε ΚΑΘ Α.Δ. ζηελ Αζηηθή  κε 

Κεξδνζθνπηθή Οξγάλσζε πνπ ζα ζπζηήζεη είλαη 20.000€. 

Γ. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα πξνβεί ζηελ ζπλεξγαζία (κε ζχλαςε ζχκβαζεο)  κε δηθεγφξν, ν       

νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ παξνρή ησλ απαξαηηήησλ ππεξεζηψλ ζχζηαζεο ηεο Αζηηθήο  κε 

Κεξδνζθνπηθήο  Οξγάλσζεο, θφζηνπο 3.000,00€, πιένλ Φ.Π.Α. (δξάζε 4.1.1).   

Γ. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα παξαρσξήζεη ηε ρξήζε αηειψο ρψξν, 39 η.κ., ζηα πεξηβάιινληα 

νηθήκαηα ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο (πξψελ ρψξνο Σεισλείνπ) γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Αζηηθήο κε 

Κεξδνζθνπηθήο Οξγάλσζεο. 



Δ. Σνλ νξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θ. Νηθφιαν Κνπηζνπξίδε ηνπ Παξάζρνπ, σο 

ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σα πιήξε ζηνηρεία απηνχ ζα δνζνχλ κε έγγξαθν 

ζηελ Κνηλή Γξακκαηεία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Interreg, θαζψο πξφθεηηαη γηα θπζηθφ 

πξφζσπν θαη ππάγεηαη ζηε πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

τ. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 5 θαηαςπθηψλ (δξάζε 4.1.2), ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 1.800,00€ (360,00 € έθαζηνο), κε θξηηήξην αλάζεζεο πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάση της τιμής, κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο : 

Μπανχιν, Υσξεηηθφηεηα: 250lt, Δλεξγεηαθή Κιάζε: A++,  

Γηαζηάζεηο (ΤxΠxΒ): 80cm x 1.00cm x 60cm . 

Γηεηήο εγγχεζε  

Πξνζθνξέο γηα Καηαςχθηεο κε ρακειφηεξεο  πξνδηαγξαθέο ζα απνθιείνληαη.  

Ε. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 2 γξαθείσλ – 2 θαζηζκάησλ – 2 βηβιηνζεθψλ 

(δξάζε 4.1.2), ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 900,00€, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη  βάζε ηεο ηηκήο,  κε ηηο εμήο 

πξνδηαγξαθέο ( επί πνηλή απνθιεηζκνχ ) : 

ΓΡΑΦΔΗΟ : κήθνο 1,40 cm πιάηνο 0,80 cm χςνο 0,75 cm (ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

120€, αλα ηεκάρην) 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ : ½ θιεηζηή , ληνπιάπηα κε θιεηδαξηά, 1,8 πάρνο ( ζηα πιατλά θαη ζηηο 

πφξηεο), ξάθηα 2,50 cm, επίζηξσζε κε κειακίλε, κε δηαζηάζεηο ( ΤρΠρΒ) : 2Μ-0,80Μ-

0,40Μ (ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 190€, αλα ηεκάρην) 

 

ΚΑΡΔΚΛΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ : Με πεληαθηηλσηή βάζε 600mm ην ιηγφηεξν, απφ εληζρπκέλν 

ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ, κε κεραληζκφ αλάθιηζεο αλζεθηηθνχ πιηθνχ, κε κπξάηζα εξγνλνκηθήο 

κνξθήο αλζεθηηθνχ πιηθνχ (ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 140€ αλα ηεκάρην) 

 

Γηεηήο εγγχεζε  

Πξνζθνξέο γηα κε ρακειφηεξεο  πξνδηαγξαθέο ζα απνθιείνληαη.  

 

Ζ. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 2 laptops, 1 fax, 1 ηειέθσλν, έλα θσηνηππηθφ 

κεράλεκα (δξάζε 4.1.2), ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.100€, πιένλ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην 

αλάζεζεο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζε ηεο ηηκήο, κε ηηο εμήο 

πξνδηαγξαθέο: 

1, Φνξεηφο Ζ/Τ (ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 350 € αλά ηεκάρην) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Γηαγψληνο Οζφλεο15.6" 

 Αλάιπζε1366 x 768 



 Σαρχηεηα Δπεμεξγαζηή 1.80 GHz  

 Αξηζκφο ππξήλσλ Δπεμεξγαζηή 2 

 Μέγεζνο Μλήκεο 4 GB  

 Σχπνο Μλήκεο DDR4 

 Υσξεηηθφηεηα Γίζθνπ500 GB  

 Σχπνο Κάξηαο Γξαθηθψλ Δλζσκαησκέλε  

 Web Cam, Card Reader 

 Wi-Fi a/b/g/n + AC, Bluetooth Θχξα,EthernetΘχξα Ethernet 

 USB 3.0 1xUSB 3.0  USB 2.0 1xUSB 2.0  

 Σχπνο Μπαηαξίαο Li-Ion 

 Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Windows 10  

 Δγγχεζε 2 έηε 

 

2.Δθηππσηήο – πνιπκεράλεκα. (ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 150) 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Λεηηνπξγίεο Δθηχπσζε-Αληηγξαθή-άξσζε  

 Σερλνινγία Δθηχπσζεο Inkjet  

 Απηφκαηνο Σξνθνδφηεο 

 πλδεζηκφηεηα USB / WiFi 

 Smartphone/Tablet Applications Airprint / Wifi direct / ePrint 

 Σχπνο Δθηχπσζεο Έγρξσκε 

 Αλάιπζε Δθηχπσζεο έσο 4800 x 1200 

 Δθηχπσζε Γηπιήο Όςεο Απηφκαηε 

 Αλάιπζε Αληηγξαθήο έσο 600 x 300 dpi 

 Σχπνο αξσηή Δπίπεδνο 

 Αλάιπζε αξσηή έσο 1200 x 1200 dpi 

 Μέγηζην Μέγεζνο άξσζεοA4 

 Scan file format BMP / GIF / Jpeg / PDF / Png / Tiff 

 Μέγ. Μέγεζνο ΥαξηηνχA4 

 πκβαηά Μεγέζε ΥαξηηνχA4 / A5 / A6 / B5. 

 Σχπνο Αλαισζίκνπ Μειάλη 

 Δγγχεζε 2 έηε 

 

3. Fax – πολυμηχάνημα. (ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 200€ ) 



Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

o Λεηηνπξγίεο FAX Δθηχπσζε-Αληηγξαθή-άξσζε.  

o Fax 

o Σαρχηεηα Απνζηνιήο ειίδαο33.6 Kbps 

o Σχπνο Αληηγξαθηθνχ Απηφκαην / Δπίπεδν 

o Αλάιπζε Αληηγξαθήο έσο 600 x 300 dpi 

o Σχπνο αξσηή Απηφκαηνο / Δπίπεδνο 

o Αλάιπζε αξσηή έσο 1200 dpi 

o Μέγηζην Μέγεζνο άξσζεοA4 

o Μέγ. Μέγεζνο Υαξηηνχ A4 

o πκβαηά Μεγέζε ΥαξηηνχA4 / A6 / B5 / Φάθεινο DL (110x220 mm) 

Δγγχεζε 2 Έηε 

 

4. Αζχξκαηε ηειεθσληθή ζπζθεπή (ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 50 € ) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

o Σειεθσληθφο Καηάινγνο 

o Καηάινγνο Δηζεξρνκέλσλ Κιήζεσλ 

o Διιεληθφ κελνχ 

o Έλδεημε Γηάξθεηαο θιήζεο  

o Έλδεημε Ζκεξνκελίαο / Ωξαο 

o Γπλαηφηεηα Δπαλάθιεζεο 

o Αλαγλψξηζε Κιήζεο  

o Σχπνο Γξακκήο PSTN 

o Φσηηδφκελε Οζφλε  

o Ρπζκηδφκελε έληαζε 

o DECT / GAPDECT/GAP 

o Δγγχεζε 2 Έηε 

Πξνζθνξέο κε ρακειφηεξεο  πξνδηαγξαθέο ζα απνθιείνληαη.  

 

Ζ ΚΑΘ Α.Δ. ζα δερζεί πξνζθνξέο δηάθνξεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλά είδνο ζηελ 

θάζε θαηεγνξία πξνκήζεηαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

θάζε ζπκκεηέρνληα, δε ζα μεπεξλά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

δαπάλεο. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα μεπεξλνχλ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο πξνυπνινγηζκνχο έθαζηεο 

πξνκήζεηαο ζα απνξξίπηνληαη. 

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 



ΘΔΜΑ 10
ο
 : Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Attica Bank. 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 556/10/10-1-2018 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ αλαβνιή 

ηνπ ζέκαηνο γηα ηε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ. Ζ ΚΑΘ Α.Δ. ζα δεηήζεη απφ 

Υξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξεία ηελ ζχληαμε έθζεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζηαζκηζηνχλ φινη νη παξάγνληεο  θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζα επηθέξεη, είηε ε ζπκκεηνρή ηεο 

ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, είηε ε κε ζπκκεηνρή ηεο.  

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ                      Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                   ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.              

       

ΥΑΜΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                      ΓΔΜΔΡΣΕΖ    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

        Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 Α) ΚΟΤΛΑΡΗΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

Β) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

Γ) ΑΛΒΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 

                                                     Γ) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ 

    Δ) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ 

                 Σ)  ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ 


