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ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
 

Καιείζηε ζηελ 12η ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. πνπ ζα δηεμαρζεί κε 
ηειεδηάζθεςε ζηηο 14 επτεμβπίος 2021, εκέξα Σπίτη θαη ώξα 4.00 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 3276/Β/24-07-21 δεκνζηεύζεθε ε ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π. νηθ. 53950/03.09.2021 ΚΤΑ, κε 
ζέκαηα Ημεπήσιαρ Γιάταξηρ: 
 
Θέμα 1ο:  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ.114/2021 απόθαζεο Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. κε ζέκα «Αίηεκα πξνο 

Γήκν Καιακαξηάο γηα επηπιένλ ρξεκαηνδόηεζε-επηρνξήγεζε πνζνύ 280.000,00€ γηα ην 
νηθνλνκηθό έηνο 2021 κε ζθνπό ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 
Γήκνπ Καιακαξηάο»           

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

Θέμα 2ο:  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ.179/2020 απόθαζεο Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. κε ζέκα «Λήςε 
απόθαζεο γηα άλνηγκα ινγαξηαζκνύ ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο 
ζύκθσλα κε ην έγγξαθν κε αξ.πξση.71345/27.10.20 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ»           

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

Θέμα 3ο:   πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ θαη Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.-ΜΔ.Α), ζύκθσλα 

κε ην ΦΔΚ B’ 2240/31.05.2021   

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

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

Θέμα 4ο:   Απόθαζε Γ.. γηα έγθξηζε πξσηνγελνύο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ  κε ηελ εηδηθόηεηα ςπρνιόγνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ βξεθνλεπηαθώλ 

ζηαζκώλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. Γέζκεπζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.15.6117.01 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021  

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

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

 

Καλαμαπιά 09/09/2021   
 

Απ.Ππωτ. : 504                    



 

 

 

 

 

Θέμα 5ο:  Έγθξηζε Γ.. γηα έγθξηζε πξσηνγελνύο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρή ππεξεζηώλ 

ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο κηζζνδνζίαο. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ 

πνζνύ ύςνπο 1.643,00 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ Κ.Α.Δ. 02.10.6266  ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021  

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

 

Θέμα 6ο:  Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηελ εηδηθόηεηα Γηαηξνύ Δξγαζίαο, 
θαηαθύξσζε 

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

Θέμα 7ο:  Λήςε απόθαζεο γηα αλάζεζε ππόζεζεο ηεο ΚΔΓΚΑ ζε δηθεγόξν, ζρεηηθά κε ηελ αγσγή 
πξώελ εξγαδόκελνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. κε ζύκβαζε ΙΓΟΥ. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε 
πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 500,00 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε 
βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα ηε λνκηθή εθπξνζώπεζε ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

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

Θέμα 8ο:   Λήςε απόθαζεο γηα αλάζεζε ππόζεζεο ηεο ΚΔΓΚΑ ζε δηθεγόξν, ζρεηηθά κε ηελ αγσγή 

πξώελ εξγαδόκελεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. κε ζύκβαζε ΙΓΟΥ. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε 

πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 500,00 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε 

βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα ηε λνκηθή εθπξνζώπεζε ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

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

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

Θέμα 9ο:  Γηεπζέηεζε – πληήξεζε ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζην θηίξην (Δζληθήο Αληίζηαζεο 
θαη Θεζέσο 8) όπνπ ζηεγάδεηαη ην Κ.Γ.Α.Π. - ΜΔΑ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

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

Θέμα 10ο:  Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο ύςνπο 277,39 επξώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
Κ.Α.Δ.02.15.6261.01 ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα 
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ηκήκαηνο βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

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

 



 

 

Θέμα 11ο:  Έγθξηζε Γ.. αλάζεζεο  παξνρήο ππεξεζηώλ  γηα ηελ ζπληήξεζε αλειθπζηήξα ζην βξεθηθό 
ζηαζκό ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. Γέζκεπζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6264.05 ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 

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

 
Θέμα 12ο:  Υνξήγεζε Μ.Κ. ζε ππάιιειν Ι.Γ.Α.Υ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

01/07/2021 έσο 31/08/2021 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 
 

 
ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 

 


