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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ   & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
ΤΠΗΡΕΙΑ         : ΔΔΕ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ            : Βϋ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
Διεφκυνςθ       : ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 22, ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ 
Πλθροφορίεσ : ΓΚΑΒΑΝΗ ΟΦΙΑ 
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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

Θμερομθνία:   12/01/2023 
Αρικ. Πρωτ.: 631 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ:  φςταςθ & υγκρότθςθ τριμελοφσ Επιτροπισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ των αφιςϊν των 

Πράξεων:  

 

 «Πρόγραμμα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ, ςχολικό ζτοσ 2022-2023» με κωδικό ΟΠ 5184935.  

 «Πρόγραμμα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ Ειδικϊν Μακθμάτων (ΕΔΕΜ), ςχολικό ζτοσ 2022-2023» με 
κωδικό ΟΠ 5083897 

 «Πρόγραμμα Τποςτιριξθσ χολικϊν Μονάδων από Ψυχολόγουσ και Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ, ςχολικό 
ζτοσ 2022-2023» με κωδικό ΟΠ 5070727. 

  «Πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για τθν ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςχολικό ζτοσ 2022-2023», με κωδικό ΟΠ: 5184989  

 «Τποςτιριξθ ενιαίασ ςυςτθματικισ φοίτθςθσ και ςυμπερίλθψθσ ςτθν εκπαίδευςθ μακθτϊν με 

αναπθρία ι και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (ΜΕΑΕ + ΣΕ), ςχολικό ζτοσ 2022-2023», με κωδικό ΑΕ: 

2022Ε44520000 , ςτο ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του ΠΔΕ. 

 «Πρόγραμμα Ζνταξθσ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων ςτα ςχολεία ςχολικό ζτοσ 2022-2023» με κωδικό 
ΟΠ 5184907. 

  «Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΠΑΛ – Τποςτιριξθ χολικϊν Μονάδων ΕΠΑΛ, ςχολικό ζτοσ 2022-2023» με κωδικό 
ΟΠ 5010706. 

 «Τποςτιριξθ λειτουργίασ Γυμναςίων λόγω αφξθςθσ ωρολογίου προγράμματοσ για τθν εφαρμογι των 
Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων, ςχολικό ζτοσ 2022-2023» με κωδικό ΟΠ 5185169 

               ςτο πλαίςιο του ΕΠ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» του ΕΠΑ      

               2014-2020 και του ΕΠ «Ανκρϊπινο Δυναμικό και Κοινωνικι υνοχι» του ΕΠΑ 2021-2027. 

 

 

Ο Διευκυντισ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

ΑΔΑ: ΩΖ8146ΜΤΛΗ-7Ω3



 

1. Σον N.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Σον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Σον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ 

του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) Άρκρο 26 περί «υγκρότθςθσ υλλογικϊν Οργάνων τθσ 

Διοίκθςθσ» όπωσ τροποποιείται και ιςχφει. 

4. Σισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Σθ με αρ. πρωτ. 4357/21.11.22 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011641371) φμβαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με τθν ανάδοχο εταιρεία 

«Νικόλαοσ Παςχαλίδθσ, Ψθφιακζσ Εκτυπϊςεισ & Εφαρμογζσ» 

6. Σθν ανάγκθ προςωρινισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του υλικοφ προβολισ-δθμοςιότθτασ (αφίςεσ). 

7. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προκαλείται δαπάνθ.  

 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

I. Σθ ςφςταςθ και ςυγκρότθςθ τριμελοφσ επιτροπισ παραλαβισ για τθν προςωρινι ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι των αφιςϊν ςτθν ΔΔΕ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ Πρωτοκόλλου, ςτο 

πλαίςιο τθσ με αρ. πρωτ. 4357/21.11.22 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011641371) φμβαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με τθν ανάδοχο 

εταιρεία «Νικόλαοσ Παςχαλίδθσ, Ψθφιακζσ Εκτυπϊςεισ & Εφαρμογζσ»  για τθν προβολι και 

δθμοςιότθτα των Πράξεων: 

 

 «Πρόγραμμα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ, ςχολικό ζτοσ 2022-2023» με κωδικό ΟΠ 5184935.  

 «Πρόγραμμα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ Ειδικϊν Μακθμάτων (ΕΔΕΜ), ςχολικό ζτοσ 2022-2023» με κωδικό 
ΟΠ 5083897 

 «Πρόγραμμα Τποςτιριξθσ χολικϊν Μονάδων από Ψυχολόγουσ και Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ, ςχολικό 
ζτοσ 2022-2023» με κωδικό ΟΠ 5070727. 

  «Πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για τθν ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςχολικό ζτοσ 2022-2023», με κωδικό ΟΠ: 5184989  

 «Τποςτιριξθ ενιαίασ ςυςτθματικισ φοίτθςθσ και ςυμπερίλθψθσ ςτθν εκπαίδευςθ μακθτϊν με αναπθρία 
ι και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (ΜΕΑΕ + ΣΕ), ςχολικό ζτοσ 2022-2023», με κωδικό ΑΕ: 
2022Ε44520000 

  «Πρόγραμμα Ζνταξθσ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων ςτα ςχολεία ςχολικό ζτοσ 2022-2023» με κωδικό 
ΟΠ 5184907. 

  «Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΠΑΛ – Τποςτιριξθ χολικϊν Μονάδων ΕΠΑΛ, ςχολικό ζτοσ 2022-2023» με κωδικό 
ΟΠ 5010706. 

 «Τποςτιριξθ λειτουργίασ Γυμναςίων λόγω αφξθςθσ ωρολογίου προγράμματοσ για τθν εφαρμογι των 
Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων, ςχολικό ζτοσ 2022-2023» με κωδικό ΟΠ 5185169 

Ορίηουμε τα μζλθ τθσ επιτροπισ ωσ εξισ: 

 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΓΕΡΑΚΑΡΘ ΧΡΘΣΟ ΣΙΡΙΓΩΣΘ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΚΟΕΣΗΘ ΔΕΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΜΘΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ 

ΓΚΑΒΑΝΘ ΟΦΙΑ ΔΘΜΘΣΡΑΚΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΑΔΑ: ΩΖ8146ΜΤΛΗ-7Ω3



 

       

                 Ωσ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται ο Γερακάρθσ Χριςτοσ με αναπλθρϊτρια τθν Κοςετηι Δζςποινα.  

                Θ ωσ άνω Επιτροπι κα λειτουργεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί ςυλλογικϊν Οργάνων.  

                Θ διάρκειά τθσ ορίηεται ετιςια.  

                Θ Επιτροπι ορίηεται μθ αμειβόμενθ. 

Ο Διευκυντισ τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ 

 

 

 

Δρ. ΧΡΗΣΟ ΡΟΤΜΠΙΔΗ 

ΠΕ78 Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

ΑΔΑ: ΩΖ8146ΜΤΛΗ-7Ω3
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