
 

 

 

                                              
Κοινωθελής Δπιτείρηζη 

Γήμοσ Καλαμαριάς 
Αγ.Νικολάοσ-Μικροσλέα 
Θεζ/νικη η.κ.55132 

Σηλ. 2310 455988 
 

ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

Καιείζηε ζηελ 15η  ηακηική ζσνεδρίαζη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., 
πνπ ζα δηεμαρζεί δια περιθοράς 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) θαη ζην ΦΔΚ 3734/14-7-2022 ηΒ΄ 

ζην νπνίν παξαηάζεθε ην ΦΔΚ 3367/Β/30.06.2022 ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε ππ’ 
αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 38083/2022 ΚΤΑ θαη ην  Ν. 4954/2022 (ΦΔΚ 136/Α/09.07.2022), 

ηελ 12η Ασγούζηοσ 2022 εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 11.30 π.μ. έσο 12:30 μ.μ 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξνπ λόκνπ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί 
ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 
 

Θέμα 1ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 4.282,92 €, ην 
νπνίν αθνξά  πξνκήζεηα ιακπηήξσλ ηύπνπ LED γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηoπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ ηεο ΚΔΓΚΑ πνπ ζηεγάδεηαη ζηνλ 4ν όξνθν 
ηνπ δεκνηηθνύ θηηξίνπ «Μειίλα Μεξθνύξε», ζηελ νδό Μεηακνξθώζεσο 7-
9. – Καηαθύξσζε ηεο αλάζεζεο. 

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

 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 
Θέμα 2ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.232,00 €, ην 

νπνίν αθνξά αλάζεζε θαηαζθεπήο λέαο ηζηνζειίδαο θαη δεκηνπξγία λένπ 
ινγνηύπνπ ηεο ΚΔΓΚΑ – Καηαθύξσζε ηεο αλάζεζεο. 

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

 
Θέμα 3ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.350,00 €, ην 

νπνίν αθνξά αλάζεζε εξγαζηώλ εζσηεξηθώλ δηαξξπζκίζεσλ ηoπ 
Γεκνηηθνύ Χδείνπ ηεο ΚΔΓΚΑ πνπ ζηεγάδεηαη ζηνλ 4ν όξνθν ηνπ 
δεκνηηθνύ θηηξίνπ «Μειίλα Μεξθνύξε», ζηελ νδό Μεηακνξθώζεσο 7-9. – 

Καηαθύξσζε ηεο αλάζεζεο. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………..………………………………………………………………………… 

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

 
 

 
 
 

Καλαμαριά 08/08/2022  
 

Αρ.Πρωη. : 456              



 

 

Θέμα 4ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.633,20 €, ην 

νπνίν αθνξά πξνκήζεηα εηδηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ην ηκήκα Κ.Γ.Α.Π. ΜΔΑ 

ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ 

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

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

Θέμα 5ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.828,00 €, ην 

νπνίν αθνξά αλάζεζε εξγαζηώλ αλαθαίληζεο θαη εμσξαηζκνύ ηεο 
Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ ηεο ΚΔΓΚΑ, ε νπνία ζηεγάδεηαη ζηνλ 1ν όξνθν 

ηεο νδνύ Καξακανύλα 1. – Καηαθύξσζε ηεο αλάζεζεο 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………… 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

 

Θέμα 6ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 6.138,00 €, ην 

νπνίν αθνξά αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο δαπέδνπ ρνξνύ ζε 
δύν (2) αίζνπζεο ηεο Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ ηεο ΚΔΓΚΑ, ε νπνία 

ζηεγάδεηαη ζηνλ 1ν όξνθν ηεο νδνύ Καξακανύλα 1. – Καηαθύξσζε ηεο 
αλάζεζεο 

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

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

 

Θέμα 7ο: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.425,00 €, ην 
νπνίν αθνξά  πξνκήζεηα ιακπηήξσλ ηύπνπ LED γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηεο Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ ηεο ΚΔΓΚΑ, ε νπνία ζηεγάδεηαη 
ζηνλ 1ν όξνθν ηεο νδνύ Καξακανύλα 1. – Καηαθύξσζε ηεο αλάζεζεο 

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

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

 
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 
 

 
 

ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 
 


