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αο πξνζθαιψ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 233, 234 ηνπ                

Ν. 3463/06 θαη  ηνπ άξζξνπ 65  ηνπ Ν. 3852/10 ζηηο  22   Γεθεκβξίνπ 2017  εκέξα     

Παξαζθεπή θαη ψξα 12:30 ζην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν Αζελψλ Ρόδνπ 181 θαη 

εξήλνπ ζηα επόιηα ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ιήςε 

απφθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα:    

 

 

1. Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε παηδηνχ  ζε  Βξεθνλεπηαθφ 

ηαζκφ ηνπ Γ.Β.Α ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» πεξηφδνπ 2017-2018, ρξεκαηνδφηεζεο  ΠΔΠ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (Σκήκα Δπηινγήο Αηηήζεσλ θαη Παξαθνινχζεζεο 

Δγγξαθψλ- Γ/λζε Παηδηθψλ ηαζκψλ) 

 

2. Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή παηδηψλ ζε Βξεθνλεπηαθνχο 

ηαζκνχο ηνπ Γ.Β.Α ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο 

θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» πεξηφδνπ 2017-2018 , ρξεκαηνδφηεζεο ΔΠ 

ΑΝΑΓ ΔΓΒΜ (Σκήκα Δπηινγήο Αηηήζεσλ θαη Παξαθνινχζεζεο Δγγξαθψλ- 

Γ/λζε Παηδηθψλ ηαζκψλ) 
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3. Έγθξηζε δηεμαγσγήο έξεπλαο ζην πιαίζην δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνπο Π. 

ηνπ Γ.Β.Α (Σκήκα Παηδαγσγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ – Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ) 

 

 

4. Έγθξηζε δηεμαγσγήο έξεπλαο ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ 2ΓΚ Λαγνπκηηδή ηνπ Γ.Β.Α (Σκήκα 

Παηδαγσγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ- Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ) 

 

5. Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε δηαθνξεηηθνχ σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ζε νξηζκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Αζελψλ 

γηα ην έηνο 2018 (Σκήκα Πξνζσπηθνχ –Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ- Πξνζσπηθνχ) 

 

6. Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ νξγάλνπ, θαηφπηλ θιεξψζεσο, 

ηξηκεινχο επηηξνπήο ελζηάζεσλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ Γ.Β.Α ζηνλ 

πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, 

ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», (φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), άξζξν 221 παξ 11 πεξ α θαη ε, απνηεινχκελεο απφ 

ππαιιήινπο ηνπ Ηδξχκαηνο θαζψο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηψλ έηνπο 

2018 θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ- Γ/λζε Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ θαη 

Δζηίαζεο). 

 

7. Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε νξηζκφ, ζπιινγηθψλ  νξγάλσλ, θαηφπηλ 

θιεξψζεσο,  ηξηκειψλ  επηηξνπψλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πνπ 

ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ΦΔΚ 147/Α΄/08-

08-2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» έηνπο 2018,  

απνηεινχκελεο απφ ππαιιήινπο ηνπ Ηδξχκαηνο θαζψο θαη ηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηψλ άξζξν 221 παξ. 1 πεξ. ε (φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 38 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4497/2017, ΦΔΚ 

171/Α΄/13-11-2017) θαη παξ. 11 πεξ. δ θαη ε θαη ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 

4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α΄/27-10-2011) (Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη 

Γεκνπξαζηψλ- Γ/λζε Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ θαη Δζηίαζεο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 
 

8.   Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε νξηζκφ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαηφπηλ θιεξψζεσο , ηξηκειψλ Δπηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο θαη  παξαιαβήο 

πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη εηδψλ θαη ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ, πνπ ζα 

εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-

2016 „Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)‟  απνηεινχκελεο απφ ππαιιήινπο 

ηνπ Ηδξχκαηνο θαζψο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηψλ έηνπο 2018 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 221  παξ. 1 πεξ. ε  (φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 

38 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4497/2017, ΦΔΚ 171/Α΄/13-11-2017) θαη παξ. 11 

πεξ. β, ε θαη δ ( φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 39 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 

4497/2017, ΦΔΚ 171/Α/13-11-2017) (Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ- 

Γ/λζε Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ θαη Δζηίαζεο). 

 

 

9. Έγθξηζε: Α) ηνπ αξηζκ. πξση. 20408/07-12-2017 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, πνπ νξίζζεθε κε ηελ αξηζκ. 478/2016 (ΑΓΑ: 

ΦΧ6ΖΟΡΗΑ-ΓΧΣ) Πξάμε ηεο Δ.Δ. ηνπ Γ.Β.Α., φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο 

εγθαηάζηαζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Οηθνλνκηθνχ 

πζηήκαηνο «ΑΘΖΝΑ» ζε λέν εμππεξεηεηή θαη Β) ηελ καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο απ‟ επζείαο αλάζεζεο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ (Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ- Γ/λζε Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ θαη 

Δζηίαζεο). 

 

 

 

10. Έγθξηζε ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ππ‟ αξηζκ. πξση. 16886/6435/06-10-2017 

ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ζέξκαλζεο ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζηνπο Π.. θαη ησλ 

Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γ.Β.Α. κε ηελ Δηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ 

ΟΡΤΚΣΔΛΑΗΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε ΓΣ ΔΚΟ ΑΒΔΔ» (Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ- 

Γ/λζε Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ θαη Δζηίαζεο). 

 

11. Έγθξηζε ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ππ‟ αξηζκ. πξση.  20067/10724/05-12-2017 

ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ινηπψλ αλαισζίκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ (πιηθά 

θαζαξηφηεηαο θιπ) γηα  ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ησλ 

καγεηξείσλ θαη ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ 

Αζελψλ, κε ηελ εηαηξεία «ΣΑΤΡΟ ΒΑΛΛΑΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 13 απηήο. (Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ- Γ/λζε 

Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ θαη Δζηίαζεο). 
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12. Έγθξηζε ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ππ‟ αξηζκ. πξση.  20066/10723/05-12-2017 

ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ινηπψλ αλαισζίκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ (πιηθά 

θαζαξηφηεηαο θιπ) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ησλ 

καγεηξείσλ θαη ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ 

Αζελψλ, κε ηελ εηαηξεία «ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΒΔΔ.» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν “CLASS CLEANING” ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 13 απηήο. (Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ- Γ/λζε 

Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ θαη Δζηίαζεο). 

 

 

 

 

13.     Έγθξηζε ρξνληθήο  παξάηαζεο: 

: Α)  ηεο ππ‟ αξηζκ. πξση.  5179/2214/2016  ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα λσπψλ 

θξεάησλ θαη λσπψλ θνηφπνπισλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο ησλ 

θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γ.Β.Α θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηψλ κε ηελ εηαηξεία «ΑΜΑΝΣΑ Α.Δ» 

Β) ηεο ππ‟ αξίζκ. πξση. 9717/4337/2016 ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο ησλ 

θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γ.Β.Α θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηψλ κε ηελ εηαηξεία «ΓΗΒΑΡΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.» 

Γ) ηεο κε αξίζκ. πξση. 5178/2213/2016 ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα λσπψλ 

νπσξνιαραληθψλ  θαη απνθινησκέλεο παηάηαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ζίηηζεο ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γ.Β.Α θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ κε ηελ εηαηξεία «ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΝΟΖ Α.Δ.» 

Γ) ηεο ππ‟ αξίζκ. πξση. 5496/2291/2016 ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο ησλ 

θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γ.Β.Α θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηψλ κε ηελ εηαηξεία «ΓΗΒΑΡΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ»  

Δ) ηεο ππ‟ αξίζκ. πξση. 5450/2265/2016 ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  εηδψλ 

παληνπσιείνπ θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο 

ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γ.Β.Α θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηψλ κε ηελ εηαηξεία «ΣΡΟΦΟΔΜΠΟΡΗΚΖ –ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ»  

Σ) ηεο ππ‟ αξίζκ. πξση. 5048/2122/2016 ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  άξηνπ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζηνπο 

Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γ.Β.Α θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ κε ηελ εηαηξεία «Δ & 

Κ. ΣΔΡΓΗΟΤ & ΗΑ Ο.Δ »  

Ε) ηεο ππ‟ αξίζκ. πξση. 10049/4482/2016 ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα   

δηαθφξσλ εηδψλ ηξνθίκσλ ειαηνιάδνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο ησλ 

θηινμελνχκελσλ παηδηψλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γ.Β.Α θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηψλ κε ηελ εηαηξεία «ΣΡΟΦΟΔΜΠΟΡΗΚΖ –ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ»  

Ζ) ηεο ππ‟ αξίζκ. πξση. 5495/2290/2016 ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα   εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο ησλ θηινμελνχκελσλ 

παηδηψλ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γ.Β.Α θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ κε ηελ 

εηαηξεία «ΠΗΔΣΡΖ ΔΣΗΑΖ Α.Δ » θαη 
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Θ) ηεο ππ‟ αξίζκ. πξση. 18781/7408/2016 ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα   

γάιαθηνο εβαπνξέ γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη ηνπο Γηθαηνχρνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ Γ.Β.Α κε ηελ εηαηξεία «ΕΟΤΜΠΟΤΛΑΚΖ Α.Δ.» ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 3 απηψλ γηα ηξείο ην πνιχ κήλεο ή θαη κέρξη ηελ αλαθήξπμε λένπ 

κεηνδφηε θαη ηελ ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ  

(Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ- Γ/λζε Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ 

θαη Δζηίαζεο). 

 

 

14. Έγθξηζε ζπλέρηζεο δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απεπζείαο αλαζέζεσλ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 (Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ –Γ/λζε Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ θαη 

Δζηίαζεο) 

 

 

15. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο δεκνζίεπζεο ηεο 

Πξνθήξπμεο Γηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα: α) 

Ζιεθηξηθψλ ςπγείσλ, β) πιπληεξίσλ ξνχρσλ, γ) ειεθηξηθψλ θνπδηλψλ, δ) 

ειεθηξηθψλ ζθνππψλ, κίμεξ θ.ι.π., ε) απνξξνθεηήξσλ θ.ι.π. εμαξηεκάησλ, ζη) 

fax-ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ, ε) πιπληεξίσλ πηάησλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ 

Αζελψλ, πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 (Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη 

Γεκνπξαζηψλ- Γ/λζε Πξνκεζεηψλ Γηαρείξηζεο Τιηθψλ θαη Δζηίαζεο). 

 

 

16. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ επσλπκία “ADVANCED DATA PROCESSING” 

Ζιίαο Μπεξληδάθεο & ΗΑ Δ.Δ (Σκήκα Πιεξνθνξηθήο – Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ) 

 

 

17. Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ παξαρψξεζε 

ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ πξψελ «Βνπζηάζην», ηδηνθηεζίαο Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ 

Αζελψλ (Σκήκα Πεξηνπζίαο- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηνπζίαο) 
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18. Δλεκέξσζε ηνπ ψκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή κεληαίσλ αλαθεθαιαησηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ εηζπξάμεσλ – πιεξσκψλ κελφο Ννεκβξίνπ 2017 θαη ζπλνιηθά απφ 

01/01/2017 έσο 30/11/2017 (Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ 

θαη Πεξηνπζίαο) 

 

 

 

 

 

                                                                     H ΠΡΟΔΓΡΟ  

              ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

          

                                                                 ΚΑΛΛΗΟΠΖ   ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

                 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΗΝ.:  Γξαθείν Γεκάξρνπ  

              Απηνηειέο Σκήκα Γηνίθεζεο 

Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ-Πξνζωπηθνύ 

Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο 

Γηεύζπλζε Παηδηθώλ ηαζκώλ  

Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ, Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη Δζηίαζεο 

Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλωζεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Αλάπηπμεο Αλζξωπίλωλ Πόξωλ 

Σκήκα Δπηινγήο Αηηήζεωλ θαη Παξαθνινύζεζεο 

Δγγξαθώλ 

Σκήκα Παηδαγωγηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 

Σκήκα Πξνζωπηθνύ 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 

Σκήκα Πεξηνπζίαο 

Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο 

Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο  

ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ηνπ Γ.Β.Α & Γ.Π.. Γ.Α 

Δλωηηθό ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ηνπ Γ.Β.Α. & Γ.Π.. Γ.Α. 

ΜΑΚΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

 

 

 


