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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ομοίως άρθρ. 233 & 240

Ν. 3463/2006), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και

τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και του άρθρου 48 του Ν.

4940/22 (Α΄112) (αριθ. εγκ. 375/39167/2-6-2022 του Υπ. Εσωτερικών), σας καλούμε να

προσέλθετε στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Βέροιας, στη Δ/νση 16ης Οκτωβρίου 5Α σε

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει στις 30-09-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , με

θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1ο Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. Εξόδου 02.15.7135 του

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κ.Α.Π.Α Δήμου Βέροιας

με τίτλο «Λοιπός Εξοπλισμός».

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου

Χρόνου για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην

προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής

ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής

απασχόλησης» περιόδου 2022-2023.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση

κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη μετακίνησης του προσωπικού των ΚΔΑΠ του νομικού

προσώπου.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη εγγραφής νηπίων-βρεφών στο πρόγραμμα «προσχολικής

αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» και νέες εγγραφές-

επανεγγραφές με τροφεία στις δομές των Παιδικών-Βρεφονηπιακών

Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη διαγραφής παιδιών από τα ΚΔΑΠ του Νομικού Προσώπου.

θΕΜΑ 7ο Γνωμοδότηση επί αιτήσεως προσθήκης παράλληλης δραστηριότητας

αναψυκτηρίου του κυλικείου του Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ Δήμου Βέροιας.

θΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη της ένταξης του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα για

την απασχόληση ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), και καθορισμός

των θέσεων και των ειδικοτήτων
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