
 

 

                                                                          
Κοινωθελήρ Δπισείπηζη 
Γήμος Καλαμαπιάρ 
Αγ.Νικολάος-Μικποςλέα 
Θεζ/νικη η.κ.55132 
Σηλ.& Fax 2310 455988 

ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Καιείζηε ζηελ 2ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. πνπ ζα γίλεη ζηηο 11 
Φεβξνπαξίνπ 2021, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00, δια πεπιθοπάρ μέζω ηηλεθώνος 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), ηελ ππ’ αξηζκ.77233/13.11.2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηελ 
ππ’αξηζκ.Γ1α/ΓΠ.νηθ.71342/6.11.2020 (Β’ 4899) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκαηα Ημεπήζιαρ 
Γιάηαξηρ: 

 

Θέμα 1ο: Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 162.433,75 εςπώ γηα 
ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ 
Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ ηκήκαηνο δηνίθεζεο ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:………………...………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 2ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.093.998,87 εςπώ γηα 

ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ 
Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ ηκεκάησλ Πνιηηηζκνύ - 
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 3ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 9.940,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Κ.Α.Δ. 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα Ακνηβή Πξνέδξνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 4ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 480.000,00 εςπώ γηα 
ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ 
παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ινηπέο απνδόζεηο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..………………………………………………………………………………….… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….……………….....… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 5ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 2.500,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ινηπέο απνδόζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ 
δεκνζίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 



 

 

Θέμα 6ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 2.000,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα Πξνκήζεηα Σξαπεδώλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 7ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 8.000,00 εςπώ γηα ηελ 

πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα Λνηπνύο θόξνπο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 8ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 5.000,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα Έθηαθηα Έμνδα ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….…………………… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 9ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 500,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ύδξεπζε θηηξίσλ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 
 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 

ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 10ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 2.200,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ύδξεπζε θηηξίσλ ηκεκάησλ Πνιηηηζκνύ - Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 11ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.500,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηκήκαηνο δηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 12ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 8.500,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηκεκάησλ Πνιηηηζκνύ - Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….
…………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 

  ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 13ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 2.000,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα θηλεηή ηειεθσλία ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 
…………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 

 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 



 

 

 
Θέμα 14ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 13.600,00 εςπώ γηα ηελ 

πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ζηαζεξή ηειεθσλία ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 15ο: Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 350,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα αζθάιηζηξα Δ.Ι.Υ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:………………...………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 16ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 300,00 εςπώ γηα ηελ 

πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ππξαζθάιεηα βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 17ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 2.000,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα θπζηθό αέξην ηκεκάησλ Πνιηηηζκνύ - Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 18ο:  έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 150,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηέιε θπθινθνξίαο Δ.Ι.Υ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………….……….… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….……………………...... 

 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ………. 
 

Θέμα 19ο: Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 400,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηαρπδξνκηθά ηέιε ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 20ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 5.400,00 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 2020-2021 γηα ηα ηδησηηθά 
ζπκθσλεηηθά επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 21ο: Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.425,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 

  ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 



 

 
 

Θέμα 22ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 900,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ Σερληθνύ Αζθαιείαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….…………………… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 23ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 3.181,80 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ Φπρνιόγνπ ησλ Βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 
…………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 24ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 6.787,76 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ Λνγηζηή γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 25ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.392,52 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθνύ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κηζζνδνζίαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 26ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 3.472,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθνύ 
ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….…
………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 

  ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 27ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.984,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ζπκκόξθσζε θαη πξνζαξκνγή κε θαλνληζκό πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (GDPR, κε αξηζκ.679/2016) γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 
 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
 
 



 

 

Θέμα 28ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 2.083,20 επξώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ ππεύζπλνπ πξνζηαζίαο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα έλα έηνο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 29ο: Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 985,49 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηκήκαηνο δηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
γηα έλα έηνο 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:………………...………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 30ο: Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 3.500,92 εςπώ γηα ηελ 

πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ ππό ίδξπζε ηκήκαηνο 
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 31ο: Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 2.383,62 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηκήκαηνο Γηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 32ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 5.200,40 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
ζύκβαζε πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηκεκάησλ Πνιηηηζκνύ - Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..………………………………………………………………….………..……..…….… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………..…….……...… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 33ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 800,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηηο 
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο εηδώλ παληνπσιείνπ-αξηνδαραξνπιαζηείνπ-γαιαθηνπσιείνπ ηκήκαηνο 
Γηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
 
 
 
 



 

 

Θέμα 34ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 5.000,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηηο 
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο εηδώλ παληνπσιείνπ-αξηνδαραξνπιαζηείνπ-γαιαθηνπσιείνπ ηκεκάησλ 
Πνιηηηζκνύ-Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….……………….. 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 35ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.100,00 εςπώ γηα ηελ 

πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηηο 
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο εηδώλ παληνπσιείνπ-αξηνδαραξνπιαζηείνπ-γαιαθηνπσιείνπ γηα έλα 
έηνο, γηα πξνκήζεηα γάιαθηνο πξνζσπηθνύ ηκήκαηνο δηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….……………….. 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 36ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 2.200,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηηο 
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο εηδώλ παληνπσιείνπ-αξηνδαραξνπιαζηείνπ-γαιαθηνπσιείνπ γηα έλα 
έηνο, γηα πξνκήζεηα γάιαθηνο πξνζσπηθνύ ηκεκάησλ Πνιηηηζκνύ-Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….……………… 

 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 37ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 334,80 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020-2021 γηα ηελ 
αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα ζπληήξεζε θαη πηζηνπνίεζε αλειθπζηήξσλ ηκήκαηνο 
βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 
 …………...………...…………………………………………………………………..…………….……………… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 38ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 40.000,00 εςπώ γηα 
ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ 
Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Π.Ο.Δ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….……………… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 39ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 3.500,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Κ.Α.Δ. 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ-παξνρέο ηξίησλ Π.Ο.Δ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….……………… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 40ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.500,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Κ.Α.Δ. 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα θόξνπο-ηέιε Π.Ο.Δ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….
…………...………...…………………………………………………………………..…………….……………….. 

 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 



 

 
 

Θέμα 41ο:  Δγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 18.500,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα δηάθνξα έμνδα Π.Ο.Δ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 42ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.700,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα δαπάλεο πξνκήζεηαο αλαιώζηκσλ Π.Ο.Δ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..………………………………………………………………………………….… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..... 

 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 43ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 6.000,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα έθηαθηα έμνδα Π.Ο.Δ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 44ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 11.000,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ινηπέο επηζηξνθέο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..………………………………………………………………………………………….. 
…………...……………………………………………………………………………....…………….……………….. 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ………. 

 
Θέμα 45ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 4.000,00 εςπώ γηα ηελ 

πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 46ο: Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 4.000,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα έμνδα πάγηαο πξνθαηαβνιήο ησλ 
δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηεο ΚΔΓΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….…………………… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 47ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 800,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα ακνηβή δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 48ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 7.500,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα ακνηβέο εμεηαζηηθώλ επηηξνπώλ 
ηκήκαηνο σδείνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 



 

 
 

Θέμα 49ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 3.200,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα έμνδα δεκνζηεύζεσλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 50ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 10.000,00 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο αλαδηακόξθσζεο ρώξνπ WC ΑΜΔΑ θαη 
παξαζθεπαζηεξίνπ ηνπ 4ΟΤ νξόθνπ ηνπ Γεκνηηθνύ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Μεηακνξθώζεσο 7-9 ζην 
ηκήκα σδείνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….…
………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 

 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 51ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 4.646,03 εςπώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021-2022 γηα ηελ 
πξνκήζεηα δηαθόξσλ ηύπσλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ζηα πιαίζηα δηαγσληζκνύ ηνπ 
Γήκνπ Καιακαξηάο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 52ο:  Υνξήγεζε Μ.Κ. ζε ππαιιήινπο Ι.Γ.Α.Υ θαη Ι.Γ.Ο.Υ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

01/01/2021  έσο 31/01/2021 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 

 …………...………...…………………………………………………………………..…………….………………..… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Η Ππόεδπορ ηος Γ.. ηηρ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 

 
 
 

Κογκαλίδος Βαζιλική 
 


