
 

 

                                              
 
 
Κοινωυελής Δπιτείρηση 
Γήμοσ Καλαμαριάς 
Αγ.Νικολάοσ-Μικροσλέα 
Θεσ/νικη τ.κ.55132 
Σηλ. 2310 455988 

 
ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Καιείζηε ζηελ 6η ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., πνπ ζα δηεμαρζεί κε 
ηειεδηάζθεςε ζηηο 17 Μαρτίοσ 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 05.00 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 891/Β/25-2-2022 δεκνζηεύζεθε ε ππ’ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 11974/2022 KYA, κε ζέκαηα 
Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο: 
 
Θέμα 1ο:  Οιηθή Αλάθιεζε-Αλαηξνπή απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

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

 
Θέμα 2ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 3.764,52 εσρώ 

γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ 
ησλ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2021-2022 γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθόξσλ ηύπσλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

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

 
Θέμα 3ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 696,00 εσρώ γηα 

ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
Κ.Α.Δ. 02.15.7134.01  ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα 
πξνκήζεηα ηξηώλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη κηαο νζόλεο γηα ηα ηκήκαηα ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
– Καηαθύξσζε 

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

 
Θέμα 4ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.550,11 εσρώ 

γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ 
ηνπ παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα Δθηύπσζε Αληηγξάθσλ θαη 
πληήξεζε θσηναληηγξαθηθνύ κεραλήκαηνο KONICA MINOLTA BIZHUB C364E ηκήκαηνο 
δηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ην δηάζηεκα 04/09/2021-02/03/2022 

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

Καλαμαριά 14/03/2022  
 

Αρ.Πρωτ. :111              



 

 

 
Θέμα 5ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 631,69 εσρώ γηα 

ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα Δθηύπσζε Αληηγξάθσλ θαη πληήξεζε 
θσηναληηγξαθηθνύ κεραλήκαηνο KONICA MINOLTA BIZHUB C360 ηκήκαηνο σδείνπ ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ην δηάζηεκα 04/09/2021-02/03/2022 

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

 
Θέμα 6ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 7.342,68 εσρώ 

γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ 
ησλ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2022-2023 γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθόξσλ ηύπσλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

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

 
Θέμα 7ο:  Έγθξηζε δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 400,00 εσρώ γηα ηελ 

πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηελ πξνκήζεηα επαλαθνξηηδόκελσλ 
κπαηαξηώλ ηνπ ηκήκαηνο  πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. – Καηαθύξσζε 

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

 
Θέμα 8ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 290,00 εσρώ γηα 

ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηελ πξνκήζεηα ρξσκάησλ θαη πιηθώλ 
βαθήο ηνπ ηκήκαηνο  πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. – Καηαθύξσζε 

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

Θέμα 09ο:  Λήςε απόθαζεο γηα πξόζιεςε ελόο αηόκνπ εηδηθόηεηαο ΓΔ Τπαιιήινπ Γξαθείνπ θαη ελόο 
αηόκνπ εηδηθόηεηαο ΓΔ Φξνληηζηή/πλνδνύ ΑΜΔΑ από ην πξόγξακκα ελίζρπζεο 
εξγνδνηώλ κέζσ πξόζιεςεο αλέξγσλ από  εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ ΟΑΔΓ 

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

 
Θέμα 10ο:  Σξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΓΑΠ ΑκεΑ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
 
 
 
 



 

 

Θέμα 11ο:  Λήςε απόθαζεο γηα δηαγξαθή πνζνύ 33.901,98 €, ην νπνίν είλαη αλεπίδεθην είζπξαμεο 
ππόινηπν πνζό παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη σο απαίηεζε ζηα 
βηβιία ηεο Δπηρείξεζεο 

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

 

Θέμα 12ο:  Οξηζκό ππεπζύλνπ πξνζηαζίαο αλειίθσλ ησλ δνκώλ θνηλσληθήο κέξηκλαο ηεο ΚΔΓΚΑ 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 13ο:  Οξηζκόο ειεγθηώλ-νξθσηώλ ινγηζηώλ γηα ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνύ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο 
K.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ηε ρξήζε 01/01/21 - 31/12/21. Καζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 

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

 
Θέμα 14ο:  Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο – 
κηζζνδνζίαο, θαζώο θαη πξνκήζεηα θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο «my 
data» γηα δηάζηεκα ελόο έηνπο. Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο 

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

Θέμα 15ο:  Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηελ εηδηθόηεηα Σερληθνύ 
Αζθαιείαο. Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο 

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

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

Θέμα 16ο:  Καηάξηηζε θαη έγθξηζε Μεζνπξόζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2023-
2026 ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο 

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

Θέμα 17ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 752,96 εσρώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 
00.6111  ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα ηε λνκηθή 
εθπξνζώπεζε ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ζρεηηθά κε ηελ κε ΓΑΚ/ΔΑΚ 1167/944/2021 αγσγή ηνπ πξώελ 
εξγαδνκέλνπ ηεο επηρείξεζεο κε ζύκβαζε Ι.Γ.Ο.Υ. 

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



 

 

Θέμα 18ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 752,96 εσρώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 
00.6111  ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα ηε λνκηθή 
εθπξνζώπεζε ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ζρεηηθά κε ηελ κε ΓΑΚ/ΔΑΚ 3278/2734/2021 αγσγή ηεο πξώελ 
εξγαδνκέλεο ηεο επηρείξεζεο κε ζύκβαζε Ι.Γ.Ο.Υ. 

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

 

Θέμα 19ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 631,00 εσρώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 
10.6263 ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ηνπ Δ.Ι.Υ. ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. – Καηαθύξσζε 

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

 
 

 
 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 
 
 

Κνγθαιίδνπ Βαζηιηθή 

 
 
 


