
 

 

                                              
 

Κοινωθελής Δπιτείρηζη 

Γήμοσ Καλαμαριάς 
Αγ.Νικολάοσ-Μικροσλέα 
Θεζ/νικη η.κ.55132 

Σηλ. 2310 455988 
 

ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Θαιείζηε ζηελ 17ε ηακηική ζσνεδρίαζη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ. 

πνπ ζα δηεμαρζεί κε ηειεδηάζθεςε ζηηο, ζύκθσλα κε ηηο ππ’ 
αξηζκ.18318/13.03.2020 & 40/31.03.2020 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 

ην άξζξν 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 55/Α/11.03.2020), ε 
νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020 (Α’/76) θαη ζην ΦΔΘ 3734/14-7-
2022 ηΒ΄ ζην νπνίν παξαηάζεθε ην ΦΔΘ 3367/Β/30.06.2022 ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε ππ’ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 38083/2022 ΘΤΑ θαη ην  Ν. 4954/2022 (ΦΔΘ 
136/Α/09.07.2022), ηελ 5η επηεμβρίοσ 2022 εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 04.30 

μ.μ. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξνπ λόκνπ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 
απόθαζεο επί ηνπ θάησζη ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 
 

Θέμα 1ο:  Θαζνξηζκόο εθπηώζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηώλ 
θαη ησλ σθεινύκελσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ 

Θαιακαξηάο, ηεο Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ θαη ησλ βξεθνλεπηαθώλ 
ζηαζκώλ ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ. γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

 
Θέμα 2ο:  Έγθξηζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ 

Θαιακαξηάο, ηεο Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ θαη ησλ βξεθνλεπηαθώλ 
ζηαζκώλ ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ. γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

 
Θέμα 3ο:  Έγθξηζε Δζσηεξηθνύ Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ 

Θαιακαξηάο ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 

 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 
 

Θέμα 4ο:  Αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ησλ 

εξγαδόκελσλ ησλ δνκώλ Βξεθηθνύ ηαζκνύ «Βξεθηθή Φσιηά», 
Παηδηθνύ ηαζκνύ «Σν πξώην κνπ ζρνιείν» θαη ηνπ ΘΓΑΠ ΑκεΑ 

«Απηνλνκία θη Δπηθνηλσλία» ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 
«Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηώλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζώο θαη γηα ηε πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο 

ειηθίαο, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο 
απαζρόιεζεο», πεξηόδνπ 2022 – 2023 , κέζσ ΔΠΑ 2021-2027. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

Καλαμαριά 01/09/2022  
 

Αρ.Πρωη. : 597         

 



 

 

 

Θέμα 5ο:  Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ κε ην Πξόγξακκα «Δλαξκόληζε 
Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο» ελόο (1) αηόκνπ εηδηθόηεηαο 

ΠΔ Θνηλσληθνύ Ιεηηνπξγνύ, ελόο (1) αηόκνπ εηδηθόηεηαο ΣΔ 
Δξγνζεξαπεπηή θαη ελόο (1) αηόκνπ εηδηθόηεηαο ΓΔ Οδεγνύ 
Ιεσθνξείνπ, γηα ηελ θάιπςε αληίζηνηρσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ΘΓΑΠ 

ΑκεΑ ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ. θαη ελόο (1) αηόκνπ κε ηελ εηδηθόηεηα ΓΔ Β. 
Βξεθνλεπηνθόκνπ, γηα ηελ θάιπςε ζέζεο πξνζσπηθνύ, κεηά από 

νηθεηνζειή  απνρώξεζε εξγαδόκελεο ηνπ Βξεθηθνύ ηαζκνύ ηεο 
Δπηρείξεζεο.  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

 
Θέμα 6ο:  Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 

289,38 επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο 

πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ Θ.Α.Δ. 02.10.7135 θαη 
02.15.7135.03  ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022, γηα ηελ πξνκήζεηα δύν (2) 

θαηαζηξνθέσλ εγγξάθσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ Γηνίθεζεο θαη 
Χδείνπ ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ.- Θαηαθύξσζε 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

 
Θέμα 7ο:  Έγθξηζε Γ.. αλάζεζεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αληειηαθώλ 

κεκβξαλώλ αζθαιείαο ηδακηώλ παξαζύξσλ ηνπ βξεθηθνύ ζηαζκνύ ηεο 
Θ.Δ.Γ.ΘΑ. – Θαηαθύξσζε 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

 
Θέμα 8ο:  Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.250,00 €, 

ην νπνίν αθνξά αλάζεζε παξαγσγήο πξνσζεηηθώλ  video πξνβνιήο 

ηεο Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ Θαιακαξηάο 
ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ.– Θαηαθύξσζε ηεο αλάζεζεο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

 
Θέμα 9ο:  Έγθξηζε Γ.. αλάζεζεο  παξνρήο ππεξεζηώλ  γηα ηελ ζπληήξεζε 

αλειθπζηήξα ζην βξεθηθό ζηαζκό ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο 
θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 111,60 επξώ γηα ηελ 
πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Θ.Α.Δ. 15.6264.05 ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2022 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022-2023  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

 
Θέμα 10ο:  Γηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 556,21 επξώ γηα ηελ 

πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Θ.Α.Δ. 02.10.6266  ηνπ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2022, ην νπνίν αθνξά ππνιεηπόκελν πνζό ηεο  ζύκβαζεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ έηνπο 2022, γηα ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε 
ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κηζζνδνζίαο, 

ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ειεθηξνληθνύ πξσηνθόιινπ, 



 

 

θαζώο θαη πξνκήζεηαο, εθπαίδεπζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

παξακεηξνπνίεζεο ινγηζκηθνύ My Data γηα ηηο αλάγθεο ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ. 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 
 

Θέμα 11ο:  Έγθξηζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηελ 
εηδηθόηεηα ςπρνιόγνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ. Έγθξηζε δαπάλεο ζπλνιηθνύ 
πνζνύ 5.000,00, ην νπνίν αθνξά ηελ παξνρή ηεο παξαπάλσ 
ππεξεζίαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

έσο 31/07/2023. Γηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 1.118,20 
επξώ γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Θ.Α.Δ. 02.15.6117.01 ηνπ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2022 γηα ηε ζπλερηδόκελε δαπάλε νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022-
2023. Θαηαθύξσζε 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 

 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 
 

Θέμα 12ο:  Θαηαθύξσζε πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε 
ηελ ππ’αξηζκ. 348/14-07-2022 αλαθνίλσζε πξόζιεςεο  θαιιηηερληθνύ 
– δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην Γεκνηηθό Χδείν ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ., γηα ηελ 

δηδαθηηθή πεξίνδν 2022-2023 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 

…………………..…………...…………………………………………………………………………..…… 
ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

 

Θέμα 13ο:  Θαηαθύξσζε πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε 
ηελ ππ’αξηζκ. 350/14-07-2022 αλαθνίλσζε πξόζιεςεο θαιιηηερληθνύ – 

δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηε ρνιή Υνξνύ ηεο Θ.Δ.Γ.ΘΑ., γηα ηελ 
δηδαθηηθή πεξίνδν 2022-2023 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 

 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

 
Θέμα 14ο:  Θαηαθύξσζε πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε 

ηελ ππ’αξηζκ. 346/14-07-2022 αλαθνίλσζε πξόζιεςεο Θαιιηηερληθώλ 

Γηεπζπληώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ Θαιακαξηάο θαη 
ηεο Πξόηππεο ρνιήο Υνξνύ γηα ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2022-2023 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:……………..………………………………………………………………………………………… 
 …………...…………………………………………………………………………..……………….……… 
 ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ:     ΤΠΔΡ………     ΘΑΣΑ………     ΙΔΤΘΑ……… 

 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 

 
 

ΚΟΤΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΙΟ 
 


