
 

 

                                              
Κοινωθελής Δπιτείρηζη 
Γήμοσ Καλαμαριάς 
Αγ.Νικολάοσ-Μικροσλέα 
Θεζ/νικη η.κ.55132 
Σηλ.& Fax 2310 455988 

ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Καιείζηε ζηελ 22η έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ε νπνία ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί δια περιθοράς μέζω ηηλεθώνοσ, ηην Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ 2021, θαη κε ρξόλν 
έλαξμεο πλεδξίαζεο 11:00 π.κ. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα κε ην άξζξν 184 παξ.1 ηνπ Ν.4635/2019, ηελ από 11-3-2020 Πξάμε 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άξζξν 10, ηελ από 30-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ 
Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άξζξν 43 παξ. 1, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηα παξαθάησ 
ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

Θέμα 1ο:  1. 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. 2. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 500,00 επξώ 
γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ 
ηνπ παξαθάησ Κ.Α.Ε. ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2021-2022 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΕΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΕΤΚΑ……… 

 

Θέμα 2ο:  Έγθξηζε Δ.. δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνύ 223,20 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο 
δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Ε. 00.6111 ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο πνπ αθνξά ακνηβή λνκηθνύ γηα 
θαηάζεζε εθέζεσο ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο γηα ππόζεζε θαηαβνιήο 
δώξσλ ζε εξγαδνκέλνπο ηεο Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΕΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΕΤΚΑ……… 

 

Θέμα 3ο:  Λήςε απόθαζεο  γηα έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 
5.580,00 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ παξαθάησ Κ.Α.Ε. 02.10.6115.01  ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, 
ε νπνία αθνξά  ακνηβή νξθσηώλ ινγηζηώλ γηα ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
ρξήζεσο 2020 ηεο Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΕΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΕΤΚΑ……… 
 

Θέμα 4ο:  Λήςε απόθαζεο γηα ιύζε ηεο ππ.αξηζκ.350/2021 ζύκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ 
ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ ηερληθό αζθαιείαο θ.Π.Ν. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΕΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΕΤΚΑ……… 
 

 

Καλαμαριά 21/12/2021   
 

Αρ.Πρωη. : 875               



 

 

Θέμα 5ο:  Έγθξηζε δαπάλεο γηα αλάζεζε ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθαιείαο ηεο Κ.Ε.Δ.ΚΑ. γηα έλα έηνο   
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΕΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΕΤΚΑ……… 

 
ημείωζη:  Οη εηζεγήζεηο ησλ ζεκάησλ ζαο έρνπλ ζηαιεί ειεθηξνληθά, επί ησλ νπνίσλ ζα θιεζείηε λα 

ςεθίζεηε ζεηηθά ή αξλεηηθά ή λα δειώζεηε απνρή από ηελ ςεθνθνξία ή ιεπθή ςήθν θαηά 
ηε ηειεθσληθή επηθνηλσλία καο.    

 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 

ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 


