
 

 

 

                                              
 
Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 
Γήκνπ Καιακαξηάο 

Αγ.Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα 
Θεζ/ληθε η.θ.55132 
Σει. 2310 455988 

 
ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
 

Καλείζηε να παπαβπεθείηε ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 65 ηος N. 

3852/07.06.2010 (Φ.Δ.Κ. 87/Α/2010) όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα και 74 
ηος Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Δ.Κ. 133/Α/2018), ζηην 12ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηος 

Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Κ.Δ.Γ.ΚΑ., πος θα γίνει ζηιρ  05 Ινπιίνπ 2022, εκέξα 
Σξίηε θαη ώξα 04:30 κ.κ. , ζηα γπαθεία ηηρ επισείπηζηρ, Αγίος Νικολάος και 
Μικποςλέα, ζύμθωνα με ηο ΦΔΚ 2676/Β/31-05-2022 ζηο οποίο δημοζιεύθηκε η ςπ’ 

απιθμ. Γ1α/ΓΠ.οικ. 30819/2022 KYA, με ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο: 
 

Θέκα 1ν: Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ππεπζύλνπ 
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (DPO) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ γεληθνύ 
θαλνληζκνύ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679. 

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

 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 
Θέκα 2ν: Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ππεύζπλνπ 

πξνζηαζίαο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
γεληθνύ θαλνληζκνύ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………. 
 …………...…………………………………………………………………………..………….……….……… 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέκα 3ν: Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ινγηζηηθήο 

ππνζηήξημεο ηεο ΚΔΓΚΑ γηα έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο.  

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

 …………...…………………………………………………………………………..……………….… 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέκα 4ν: Οξηζκόο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο ηνπ αξ.4 ηνπ Π.Γ. 524/1980 πεξί 

επηινγήο θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη Καιιηηερληθώλ 

Γηεπζπληώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ Καιακαξηάο 
θαη ηεο Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, δηδαθηηθνύ έηνπο 2022-2023 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..………………………………..………………………………………………………………

 …………...…………………………………………………………………………..…………….……… 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Καιακαξηά 01/07/2022  
 

Αξ.Πξση. : 331              



 

 

Θέκα 5ν: Αλαθνίλσζε πξόζιεςεο θαιιηηερληθνύ – δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ζην Γεκνηηθό Ωδείν ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 
2022-2023 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέκα 6ν: Αλαθνίλσζε πξόζιεςεο θαιιηηερληθνύ – δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ζηε ρνιή Υνξνύ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2022-
2023 

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

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 

 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέκα 7ν: Αλαθνίλσζε πξόζιεςεο Καιιηηερληθώλ Γηεπζπληώλ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ Καιακαξηάο θαη ηεο Πξόηππεο 

ρνιήο Υνξνύ γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2022-2023 

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

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέκα 8: Καηαθύξσζε πίλαθα θαηάηαμεο επηηπρόλησλ ηεο αλαθνίλσζεο ΟΥ 

1/2022 (Αξ.πξση. 160/7-4-2022) 

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

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέκα 9ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 
835,25 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, ε νπνία αθνξά 
πληήξεζε θσηναληηγξαθηθνύ κεραλήκαηνο KONICA MINOLTA 
BIZHUB C364E ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ην 

δηάζηεκα 02/03/2022-06/06/2022 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………… 

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 

 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέκα 10ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 
86,80 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 02.15.6279.01 νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022, ε νπνία αθνξά ππεξεζία απνιύκαλζεο ηεο ρνιήο 
Υνξνύ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ.- Αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο 

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

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέκα 11ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 

458,80 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, ε νπνία αθνξά 
ππεξεζία δύν (2) απεληνκώζεσλ (αξρηθή θαη επαλαιεπηηθή) ησλ 

γξαθείσλ Γηνίθεζεο θαη κίαο απεληόκσζεο ηκεκάησλ 
Βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ θαη ΚΓΑΠ ΜΔΑ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

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

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 



 

 

 

Θέκα 12ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 
1.311,92 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022ε νπνία αθνξά 
πξνκήζεηα πιπληεξίνπ πηάησλ ηκήκαηνο γηα ην ηκήκα  Βξεθηθνύ 
ζηαζκνύ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. - Αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

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

 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 
Θέκα 13ν: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 

666,06 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο 
πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 02.15.6261.01  
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, ε νπνία αθνξά επηκεξηζκό 
θνηλόρξεζηεο δαπάλεο  γηα κόλσζε ηαξάηζαο ηεο πνιπθαηνηθίαο 
ζηελ νπνία ζηεγάδεηαη ην ηκήκα ηνπ Παηδηθνύ ζηαζκνύ ηεο 

Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 

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

 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 
 
 

 
ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 

 


