
 

 

                                              
Κοινωυελήρ Δπισείπηση 
Γήμος Καλαμαπιάρ 
Αγ.Νικολάος-Μικποςλέα 
Θεσ/νικη τ.κ.55132 
Σηλ.& Fax 2310 455988 
 
 

ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 
 

Καιείζηε ζηελ 6ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε (κε ηειεδηάζθεςε)  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. πνπ ζα 
γίλεη ζηηο 31 Μαΐνπ 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 03.30 κ.κ., ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. 18318/13.03.2020 
& 40/31.03.2020 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ην άξζξν 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 
Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11.03.2020), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/2020 (Α’/76) θαη ζην 
ΦΔΚ 1944/Β/13-05-2021 δεκνζηεχζεθε ε ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π. νηθ. 29922/13-05-2021 ΚΤΑ, κε ζέκαηα 
Ημεπήσιαρ Γιάταξηρ: 

 
Θέμα 1ο:  Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2021-2022 

ππνβνιή αηηήκαηνο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε θάιπςε δαπάλεο ππφ ηελ κνξθή αληηηίκνπ  ζε ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη 
ΝΠΙΓ απηψλ  

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

Θέμα 2ο:  Λήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε κίζζσζεο ελφο κελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ εθθέλσζε 
ηνπ ρψξνπ απφ εμνπιηζκφ  
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..………………………………………………………………………………………. 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..….. 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 3ο:   Έγθξηζε Γ. αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. Γέζκεπζε πίζησζεο ζε βάξνο ησλ Κ.Α.02.10.6699.02 Κ.Α.02.15.6699.02 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 (AAY 63) 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..………………………………………………………………………………….……. 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..…... 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 4ο:  Απνδνρή δσξεάο κνπζηθψλ νξγάλσλ 

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

 

Θέμα 5ο:  πδήηεζε θαη έγθξηζε Γ.. γηα ηελ εγθαηάζηαζε αεξίνπ ζην θηίξην (Δξαηχξαο 35 - Αληηγφλεο) 
φπνπ ζηεγάδεηαη ν Βξεθηθφ ηαζκφ «Βξεθηθή Φσιηά» ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..…... 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
 
 

Καλαμαπιά 26/05/2021   
 
Απ.Ππωτ. :  229                        



 

 

Θέμα 6ο:  Έγθξηζε Γ.. γηα πιεξσκή εθηππψζεσλ αληηγξάθσλ θαη ζπληήξεζε θσηναληηγξαθηθνχ 
κεραλήκαηνο KONICA MINOLTA BIZHUB C364E ηκήκαηνο δηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ην 
δηάζηεκα 11/09/2020-13/05/2021. Γέζκεπζε πίζησζεο χςνπο 2.218,60€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 
02.10.6613 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 (AAY 58) 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………….. 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..…... 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 7ο:  Απφθαζε Γ.. γηα έγθξηζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ  

κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Λνγηζηή ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. Γέζκεπζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6115 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 (AAY 59) 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 8ο:  Απφθαζε Γ.. γηα έγθξηζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ππεπζχλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (DPO) θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ 
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ 
(GDPR). Γέζκεπζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6495.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 (AAY 61) 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 9ο:  Απφθαζε Γ.. γηα έγθξηζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ 
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ 
(GDPR). Γέζκεπζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6117 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο γηα ινηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο 
ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία ηεο ΚΔΓΚΑ (AAY 60) 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 10ο:  Απφθαζε Γ.. γηα έγθξηζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Γέζκεπζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6266 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 (AAY 62) 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 11ο:  Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο 
σδείνπ c360.  
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 12ο:  Έγθξηζε Γ.. ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 161,20 επξψ γηα 

ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ 
παξαθάησ Κ.Α.Δ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ιέβεηα αεξίνπ 
ηκήκαηνο παηδηθνχ ζηαζκνχ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 



 

 

Θέμα 13ο:  Υνξήγεζε Μ.Κ. ζε ππαιιήινπο Ι.Γ.Α.Υ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/04/2021 έσο 

30/04/2021 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………..… 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 
 
 

ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 
 

 


