
 

 

                                              
 
 
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 4η ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., πνπ ζα δηεμαρζεί κε 
ηειεδηάζθεςε ζηηο 21 Φεβροσαρίοσ 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 04.30 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 430/Β’/05.02.2022 δεκνζηεύζεθε ε ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 6756/2022 ΚΤΑ, κε ζέκαηα 
Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο: 
 
Θέμα 1ο:  Αλαηξνπή αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 2ο:  Έγθξηζε Γ πηζηώζεσλ ππνρξεσηηθώλ δαπαλώλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022  
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 3ο:  Έγθξηζε Γ πηζηώζεσλ ζπλερηδόκελσλ δαπαλώλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022  
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 4ο:  Έγθξηζε Γ πηζηώζεσλ δαπαλώλ Π.Ο.Δ. νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022  
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 

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

Θέμα 5ο:   Λήςε απόθαζεο γηα νξηζκό πξνζσξηλνύ εθθαζαξηζηή δαπαλώλ θαη εληνιέα πιεξσκώλ 

ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

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

 
Θέμα 6ο:  Λήςε απόθαζεο  γηα ζύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ην έηνο 2022, 

δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022, άλνηγκα 
ινγαξηαζκνύ εηδηθνύ ζθνπνύ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο  θαη νξηζκό ππνιόγνπ δηαρεηξηζηή 

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

 
 
 

Καλαμαριά 16/02/2022  
 

Αρ.Πρωτ. : 75                



 

 

Θέμα 7ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 4.000,00 εσρώ 
γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ 
ηνπ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα έμνδα πάγηαο 
πξνθαηαβνιήο ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηεο ΚΔΓΚΑ. 

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

 
Θέμα 8ο:  Λήςε απόθαζεο πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό επηηξνπήο Καιήο Δθηέιεζεο Δξγαζηώλ, 

Τπεξεζηώλ θαη Μεηαθνξώλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016, γηα ην έηνο 2022 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 9ο:  Λήςε απόθαζεο πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο 
Πξνκεζεηώλ, ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016, γηα ην έηνο 2022 

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

Θέμα 10ο:  Λήςε απόθαζεο πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό επηηξνπήο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκώλ θαη 
αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016, γηα ην έηνο 2022 

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

 

Θέμα 11ο:  Λήςε απόθαζεο πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ, ζύκθσλα κε 
ην Ν.4412/2016, γηα ην έηνο 2022 

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

Θέμα 12ο:  Λήςε απόθαζεο πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό επηηξνπήο πξνζιήςεσλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 13ο:  Λήςε απόθαζεο πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό επηηξνπήο θαηαζηξνθήο άρξεζησλ πιηθώλ ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

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

Θέμα 14ο:  Λήςε απόθαζεο γηα νξηζκό ππεύζπλνπ Απνζήθεο θαη Γηαρείξηζεο πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ 
ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ην έηνο 2022 

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

 

Θέμα 15ο:  Α) Λήςε απόθαζεο γηα ηελ εγγξαθή ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο ζην 
Μεηξών Πνιηηηζηηθώλ Φνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Β) Οξηζκόο 
λνκίκνπ εθπξνζώπνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο 

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

 



 

 

Θέμα 16ο:  Λήςε απόθαζεο  γηα πξόζιεςε  ελόο αηόκνπ εηδηθόηεηαο ΓΔ Τπαιιήινπ Γξαθείνπ θαη 
ελόο αηόκνπ εηδηθόηεηαο ΓΔ Φξνληηζηή ΑΜΔΑ, από ην πξόγξακκα απαζρόιεζεο αλέξγσλ 
από Δππαζείο Κνηλσληθέο Οκάδεο ηνπ ΟΑΔΓ 

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

 
Θέμα 17ο:  Α) Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε πξσηνγελνύο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ κε ηελ εηδηθόηεηα Σερληθνύ Αζθαιείαο. Β) Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε 
πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.325,00 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε 
βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2022 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022-2023 γηα ηελ ζύκβαζε 
παξνρήο ππεξεζηώλ Σερληθνύ Αζθαιείαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα έλα έηνο 

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

 

Θέμα 18ο:  Α. Λήςε απόθαζεο  γηα έγθξηζε πξσηνγελνύο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ, πνπ αθνξνύλ  ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 
κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο – κηζζνδνζίαο, θαζώο θαη γηα 
πξνκήζεηα θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο «my data» γηα δηάζηεκα ελόο 
έηνπο. Β. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 5.926,51 επξώ 
γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ 
ηνπ παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2022-2023 

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

 
Θέμα 19ο:  Α. Λήςε απόθαζεο  γηα έγθξηζε πξσηνγελνύο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ εμσηεξηθνύ ειεγθηή – νξθσηνύ ινγηζηή  Β. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε 
πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 5.580,00 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε 
βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2022 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022-2023 

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

 
Θέμα 20ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.897,20 εσρώ γηα 

ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
Κ.Α.Δ. 02.15.6264.01 (πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2022 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα ζπληήξεζε ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 
ηνπ ηκήκαηνο ΚΓΑΠ-ΜΔΑ ηεο Κ.Δ.ΓΚΑ. 

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

 
Θέμα 21ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 3.700,00 εσρώ γηα 

ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
Κ.Α.Δ. 15.6481 (Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα ηελ αλάγθε 
θάιπςεο δαπάλεο γηα παξνρή πξόρεηξσλ γεπκάησλ ζηα θηινμελνύκελα παηδηά ηεο δνκήο 
ΚΓΑΠ-ΜΔΑ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. όπσο απαηηείηαη από ηηο ππνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ θαη Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.-ΜΔ.Α.) 
ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ Β’ 2240/31.05.2021 

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



 

 

 
Θέμα 22ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.185,44 εσρώ γηα 

ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
Κ.Α.Δ. 15.6266.03 (πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ σδείνπ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 
γηα ηελ αλαλέσζε άδεηαο θαη ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο «ODEON» ηνπ 
ηκήκαηνο σδείνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

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

 
Θέμα 23ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 15.516,08 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 εηδώλ ηξνθίκσλ θαη γάιαθηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ 
ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαζώο θαη γάιαθηνο γηα ην δηθαηνύρν πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο 

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

Θέμα 24ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 7.204,40 εσρώ 
γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ 
ηνπ Κ.Α.Δ. 00.6495.01 (Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα 
ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ησλ θηινμελνύκελσλ παηδηώλ ηεο 
δνκήο ΚΓΑΠ-ΜΔΑ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. όπσο απαηηείηαη από ηηο ππνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ θαη Αηόκσλ κε Αλαπεξία 
(Κ.Γ.Α.Π.-ΜΔ.Α.) ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ Β’ 2240/31.05.2021 
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Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 

 
ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


