
 

 

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

ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Καιείζηε ζηελ 21η ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ., πνπ ζα δηεμαρζεί κε 
ηειεδηάζθεςε ζηηο 09 Γεκεμβρίοσ 2021, εκέξα Πέμπτη 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 5163/Β΄/05.11.2021 δεκνζηεύηεθε ε ππ’αξηζκ.Γ1α/Γ.Π. νηθ.69461/2021 
ΚΤΑ όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην ΦΔΚ 5401/Β΄/20.11.2021 όπνπ δεκνζηεύζεθε ε ππ’αξηζκ.Γ1α/Γ.Π. 
νηθ.77486/2021 ΚΤΑ, κε ζέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο:    
 
Θέμα 1ο:  Πξσηόθνιιν Κιεηζίκαηνο  Βηβιίσλ Οηθνλνκηθνύ  έηνπο 2020 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….…………… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 2ο:  Έγθξηζε Γ.. ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ηεο Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ ηεο 
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 01.01.2020-31.12.2020 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….…………… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 3ο:       Οξηζκόο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δνκώλ ηεο 
Δπηρείξεζεο ζηελ δξάζε «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» ΔΠΑ 
πνπ πινπνηείηαη από ηελ ΔΔΣΑΑ Α.Δ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….…………… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 4ο:  Λήςε απόθαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΓΑΠ ΑΜΔΑ ηεο 
Δπηρείξεζεο θαη επέθηαζή ηνπ από κία 4σξε βάξδηα, ζε 2 βάξδηεο εκεξεζίσο από 07:00 
έσο 22:00 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….…………… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 5ο:  Έγθξηζε Γ.. επαλέθδνζεο πηζηνπνηεηηθώλ ηαμηλόκεζεο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ 
ιεσθνξείσλ κάξθαο ford, ιόγσ απώιεηαο - Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε 
πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.240,00 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο 
ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ. 02.15.6117.09 ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ακνηβή ειεύζεξνπ επαγγεικαηία γηα ηελ έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθώλ ηαμηλόκεζεο δύν κεηαρεηξηζκέλσλ ιεσθνξείσλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..……………………………………………………………………………………………...……
… 
…………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
 

Καλαμαριά 06/12/2021   
Αρ.Πρωτ. : 848                 



 

 
 
 

Θέμα 6ο:  Λήςε απόθαζεο γηα αλάζεζε ζε δηθεγόξν λνκηθήο εθπξνζώπεζεο θαη παξάζηαζεο ζηηο 
13/12/20121, ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ζηελ  ζπδήηεζε ηεο 
έθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκόλ 89/2020 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
Θεζζαινλίθεο. – Έγθξηζε δαπάλεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο πνζνύ 446,40 επξώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ 
Κ.Α.Δ. 00.6111  ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021, γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο πνπ αθνξά 
ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 7ο:       Έγθξηζε Γ.. δηαγξαθήο ππνινίπσλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν πειαηώλ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 
Θέμα 8ο:   Έγθξηζε Γ.. επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζε πειάηεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

Θέμα 9ο:  Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε πξόζιεςεο ηξηώλ (3) αηόκσλ, ησλ εηδηθνηήησλ ΤΔ 
ηξαπεδνθόκνπ, ΠΔ/ΣΔ Δξγνζεξαπεπηήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ΓΔ Φξνληηζηήο-
πλνδόο Α.Μ.Δ.Α., γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ πξνζσπηθνύ ζηηο δνκέο ηεο Δπηρείξεζεο πνπ 
πινπνηνύλ ην Πξόγξακκα «Δλαξκόληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο» 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 

 

Θέμα 10ο:  Έγθξηζε Γ.. ηεο δαπάλεο θαη ηεο δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 519,00 
επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
εμόδσλ ηνπ Κ.Α.Δ.10.7134.01 ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 γηα ηελ αλάγθε θάιπςεο δαπάλεο 
γηα Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
 …………...…………………………………………………………………………..…………….………………. 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΚΑΣΑ………     ΛΔΤΚΑ……… 
 

 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 
 

 
 

ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 


