
 

 

                                              
Κοινωυελήρ Επισείπηση 
Δήμος Καλαμαπιάρ 
Αγ.Νικολάος-Μικποςλέα 
Θεσ/νικη τ.κ.55132 
Σηλ.& Fax 2310 455988 

 
Καιείζηε ζηελ 15η ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. πνπ ζα δηεμαρζεί κε 
ηειεδηάζθεςε ζηηο 06 Οκτωβπίος 2021, εκέξα Σετάπτη θαη ώξα 4.30 μ.μ., ζύκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. 
18318/13.03.2020 & 40/31.03.2020 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ην άξζξν 10 ηεο Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11.03.2020), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/2020 
(Α’/76) θαη ζην ΦΔΚ 4441/Β΄/25-09-21 δεκνζηεύζεθε ε ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π. νηθ. 58531/2021 ΚΤΑ, κε ζέκαηα 
Ημεπήσιαρ Διάταξηρ: 

 

Θέμα 1ο:  Λήςε απόθαζεο γηα ηελ Πξόζιεςε Γηεπζπληή επί ζεηεία ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ 
Γήκνπ Καιακαξηάο κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηδίνπο πόξνπο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 2ο:   Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ΗΓΟΥ) ηξηώλ (3) αηόκσλ, κεξηθήο απαζρόιεζεο, ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο κε ηίηιν «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» 

πεξηόδνπ 2021-2022   

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 

 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 3ο:  Καηαθύξσζε πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηελ ππ’αξηζκ. 
518/13-09-2021 αλαθνίλσζε πξόζιεςεο Καιιηηερληθώλ Γηεπζπληώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
Γεκνηηθνύ Χδείνπ Καιακαξηάο θαη ηεο Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 
2021-2022 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 4ο:   Αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο θαιιηηερληθνύ-δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ 

ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., πνπ πξνζιήθζεθαλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2021-2022 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 

 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 5ο:   Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 371,54 εςπώ γηα 

ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 

Κ.Α.Δ. 15.6613.03  ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα Δθηύπσζε Αληηγξάθσλ θαη πληήξεζε 

θσηναληηγξαθηθνύ κεραλήκαηνο KONICA MINOLTA BIZHUB C360 ηκήκαηνο σδείνπ ηεο 

Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ην δηάζηεκα 01/06/2021-03/09/2021 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 

 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

Καλαμαπιά 01/10/2021   
 

Απ.Ππωτ. : 600                  



 

 
 
 

Θέμα 6ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 929,65 εςπώ γηα 
ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα Δθηύπσζε Αληηγξάθσλ θαη πληήξεζε 
θσηναληηγξαθηθνύ κεραλήκαηνο KONICA MINOLTA BIZHUB C364E ηκήκαηνο δηνίθεζεο 
ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ην δηάζηεκα 14/05/2021-03/09/2021 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 7ο:   Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 11.137,52 εςπώ 

γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ 

ησλ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2021-2022 γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηκεκάησλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ζηα πιαίζηα δηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 

 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..ΣΗ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 
 
 

 
ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 

 


