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ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Καιείζηε ζηελ 7ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε (κε ηειεδηάζθεςε)  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. πνπ ζα 
γίλεη ζηηο 11 Ιοςνίος 2021, εκέξα Παπασκεςή θαη ψξα 12.00 μ.μ., ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. 
18318/13.03.2020 & 40/31.03.2020 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ην άξζξν 10 ηεο Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11.03.2020), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/2020 
(Α’/76) θαη ζην ΦΔΚ 1944/Β/13-05-2021 δεκνζηεχζεθε ε ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π. νηθ. 29922/13-05-2021 ΚΤΑ, 
κε ζέκαηα Ημεπήσιαρ Γιάταξηρ: 

 
Θέμα 1ο:  Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

(DPO) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ 
Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ (GDPR) θαη θαηαθχξσζε   
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 2ο:  Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
(ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ (GDPR) θαη θαηαθχξσζε 

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

 

Θέμα 3ο:   Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Λνγηζηή θαη 
θαηαθχξσζε   
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..………………………………………………………………………………….……. 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 4ο:  Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
θαηαθχξσζε 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 5ο:  Απφθαζε Γ.. γηα έγθξηζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε 
ηελ εηδηθφηεηα Γηαηξνχ Δξγαζίαο. ‘Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ 
πνζνχ χςνπο 1.425,00 επξψ γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδφκελε 
δαπάλε νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021-2022 γηα ηελ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ Ιαηξνχ Δξγαζίαο 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
 
 
 

Καλαμαπιά 08/06/2021   
 
Απ.Ππωτ. :  267                     



 

 

Θέμα 6ο:  Απφθαζε Γ.. γηα έγθξηζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε 
ηελ εηδηθφηεηα Σερληθνχ Αζθαιείαο. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ 
πνζνχ χςνπο 900,00 επξψ γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδφκελε 
δαπάλε νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021-2022 γηα ηελ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ Σερληθνχ 
Αζθαιείαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 7ο:  Έγθξηζε Γ.. ακνηβήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ Οθησβξίνπ 2019  
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 8ο:  Έγθξηζε Γ.. ακνηβήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ Ιαλνπάξηνπ 2020  

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

 
Θέμα 9ο:  Έγθξηζε Γ.. ακνηβήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ Ινπιίνπ 2020 

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

Θέμα 10ο:  Έγθξηζε Γ.. ακνηβήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ Οθησβξίνπ 2020 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 11ο:  Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ απεληφκσζεο-κπνθηνλίαο ζε φιεο ηηο δνκέο ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. Γέζκεπζε πίζησζεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 
347,20 επξψ γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
εμφδσλ ησλ παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα 
απεληφκσζε-κπνθηνλία ησλ ηκεκάησλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 12ο:  Έγθξηζε Γ.. αλάζεζεο  παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ φισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. Έγθξηζε πίζησζεο ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ 
πνζνχ γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
εμφδσλ ησλ παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα 
ζπληήξεζε κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ ησλ ηκεκάησλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 13ο:  Έγθξηζε Γ.. αλάζεζεο πξνβνιήο ηεο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο κε ζέκα ηνλ ρνξφ γηα ην θιείζηκν 
ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ 2020-2021 ηνπ ηκήκαηνο ρνιήο Υνξνχ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ζην ζεξηλφ 
ζηλεκά «CINE ΑΤΡΑ» ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Κ. ΑΔ ΟΣΑ. Γέζκεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 
1.000,00 επξψ γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ παξαθάησ Κ.Α.Δ. 00.6431  ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 
 
 

ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 


