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αο πξνζθαιώ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 233, 234 ηνπ   Ν. 3463/06 

θαη  ηνπ άξζξνπ 65  ηνπ Ν. 3852/10 ζηηο   12 Γεθεκβξίνπ   2018  εκέξα   Σεηάξηε θαη 

ώξα 16:00 ζην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Αζελώλ Ρόδνπ 181 θαη εξήλνπ ζηα επόιηα 

ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα

  

1. Έγθξηζε 4
εο

 ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 

ηνπ Γ.Β.Α νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 (Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οξγάλσζεο- 

Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Αλάπηπμεο 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ) 

 

2. Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαπνκπή πεηζαξρηθήο ππόζεζεο ππαιιήινπ 

(Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ – Πξνζσπηθνύ)  

 

3. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηθαηνύρσλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Γ.Β.Α. πξνϋπνινγηζκώλ νηθνλνκηθώλ  εηώλ 2020 θαη 2021 

(Σκήκα  Πξνζσπηθνύ – Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ-Πξνζσπηθνύ) 

 

 

 

                         

 
 

EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ  

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΗΟ  

                    ΑΘΖΝΩΝ 

 
  

                  

                       

 Αξηζκ. Πξωη. 21175 
 

 Αξηζκ. Γηεθπ.  10173 

   Βαζκόο Αζθαιείαο:   Αδηαβάζκεην 

    Βαζκόο Πξνηεξαηόηεηαο:   Κνηλό  

    Υξόλνο Γηαηήξεζεο:  Δηο ην Γηελεθέο    

 
                   Aζήλα 06-12-2018 

 

 ΠΡΟ: –  TΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ  

 
 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ- 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  
 

  

ΣΜΖΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ.. &  θ.θ.         - ΥΡΗΣΗΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

                                  Δ.Δ.                 - ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΑΠΔΡΑ 

Σαρ. Γ/λζε: Ρόδνπ 181 θαη εξήλνπ                 - ΑΓΝΖ ΕΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Σαρ. Κώδηθαο: 104 43 

Πιεξνθνξίεο: Μ. Παπαζαλαζίνπ 
                - 

ΓΔΡΑΗΜΟΤΛΑ (ΜΗΝΑ) 

ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ – ΚΑΣΗΚΖ  

Σειέθωλν: 210 – 5143018 

email: dbadsee@otenet.gr 
 

               - 

               - 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΑΚΑ 

D  ΓΖΜΖΣΡΑ ΗΓΔΡΖ 

 
 

               - 

               - 

ΑΘΖΝΑ ΦΩΘΗΑΓΑΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΤΡΑΚΟ 

                 - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΠΔΝΑΣΟΤ 
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4. Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο 

θιεξνδνηήκαηνο Οθέιηνπ Η. θπιίηδε (Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο- Γ/λζε 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο) 

 

5. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη πξνκήζεηα δύν (2) ελζύξκαησλ 

Σεξκαηηθώλ απνδνρήο θαξηώλ πιεξσκώλ θαη κέζσλ πιεξσκήο κε θάξηα 

(P.O.S.) από ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. γηα ηελ είζπξαμε εζόδσλ ζην 

Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Αζελώλ (Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο- Γ/λζε 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο)  

 

6. Δλεκέξωζε ηνπ ώκαηνο ζρεηηθά κε ππνβνιή ινγαξηαζκνύ εζόδσλ θαη 

εμόδσλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κελόο Οθησβξίνπ 2018 (Σκήκα Σακεηαθήο 

Τπεξεζίαο – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ & Πεξηνπζίαο- από Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή) 

 

7. Οξηζκόο επηηξνπώλ δεκνπξαζηώλ ζύκθσλα κε ην Π.Γ 270/81 θαη ην Ν. 

3463/2006 γηα ην έηνο 2019 (Σκήκα Πεξηνπζίαο- Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πεξηνπζίαο)  

 

8. Λήςε  απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θήξπμε άγνλεο δεκνπξαζίαο εθκίζζσζεο γηα 

ην αθίλεην επί ηεο νδνύ Πηλδάξνπ 10- Αζήλα, ηδηνθηεζίαο θιεξνδνηήκαηνο 

Οθέιηνπ Η. θπιίηδε θαηά ην ½ εμ’ αδηαηξέηνπ κε ην Ακαιίεην Οηθνηξνθείν 

Θειέσλ (Σκήκα Πεξηνπζίαο- Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο)  

 

 

9. Γηαγξαθέο παηδηώλ ζηνπο Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο ηνπ Γ.Β.Α. ζην πιαίζην 

ηεο Γξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» πεξηόδνπ 

2018-2019, ρξεκαηνδόηεζεο ΠΔΠ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ θαη ΔΠ ΑΝΑΓ 

ΔΓΒΜ (Σκήκα Δπηινγήο Αηηήζεσλ θαη Παξαθνινύζεζεο Δγγξαθώλ- Γ/λζε 

Παηδηθώλ ηαζκώλ) 

 

10. Δγγξαθή παηδηνύ  ζε Βξεθνλεπηαθό ηαζκό ηνπ Γ.Β.Α ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 

«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» πεξηόδνπ 2018-2019, 

ρξεκαηνδόηεζεο ΠΔΠ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (Σκήκα Δπηινγήο Αηηήζεσλ 

θαη Παξαθνινύζεζεο Δγγξαθώλ- Γ/λζε Παηδηθώλ ηαζκώλ) 

 

11. Έγθξηζε πξαθηηθνύ 6
εο

 πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δπαλαμηνιόγεζεο ηεο 28
εο

 

Ννεκβξίνπ 2018 γηα ηελ πεξίνδν 2018-2019 (Δπηηξνπή Δπαλαμηνιόγεζεο) 
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12. Έγθξηζε γηα ηελ ρξνληθή παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ησλ 

εηδώλ ηεο πξνκήζεηαο πξνθίι αινπκηλίνπ & εμαξηεκάησλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Γ.Β.Α. πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 

(Σκήκα Πξνκεζεηώλ & Γεκνπξαζηώλ – Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ 

θαη Δζηίαζεο) 

 

 

13. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ  αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο Γηαθήξπμεο ηνπ 

εθ λένπ επαλαιεπηηθνύ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα α) πιηθώλ 

γηα απαξαίηεηεο εξγαζίεο αλαθαίληζεο επηζθεπήο θαη δηακόξθσζεο 

πθηζηάκελνπ θηηξηαθνύ ρώξνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία (2) δύν βξεθηθώλ 

Σκεκάησλ ζε δύν (2) ππάξρνληεο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο ηνπ Γ.Β.Α β) ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ηκεκάησλ 

βξεθηθήο θξνληίδαο ζηα πιαίζηα ηεο κε αξ. πξση. 3777/2018 πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γ.Β.Α. ζην «Πξόγξακκα 

ρξεκαηνδόηεζεο κε ζθνπό ηελ ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ βξεθηθήο, παηδηθήο θαη 

βξεθνλεπηαθήο θξνληίδαο, πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018» (Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ – Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη 

Δζηίαζεο) 

 

14. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ  αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο δηαθήξπμεο ηνπ 

επαλαιεπηηθνύ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ πξνκήζεηα δύν απηνθηλήησλ 

(θνξηεγάθηα θιεηζηά ηύπνπ Van κεηαθνξάο θαγεηνύ), γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηνπ Γ.Β.Α., πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 (Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ & Γεκνπξαζηώλ- Γ/λζε Πξνκεζεηώλ, Γηαρείξηζεο Τιηθώλ & 

Δζηίαζεο) 

 

15. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

από ηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΜΑΚΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΓΡΗΩΝ» γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ ερνγξάθεζεο 

–εγγξαθήο ζε cd -ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο-επαλεθηύπσζεο –θσηνεθηύπσζεο 

- βηβιηνδεζίαο ησλ πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ δεκνηηθνύ βξεθνθνκείνπ Αζελώλ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 κε ζπκβαηηθό ρξόλν εθηέιεζεο ηνπο, 

ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 01
ε
 /01/2018 θαη κέρξη ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018 (Σκήκα Γξακκαηείαο Γ. θαη Δ.Δ- Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ- Πξνζσπηθνύ) 
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16. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 

γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ πιπζίκαηνο θαη απνιύκαλζεο ησλ 

νρεκάησλ ηνπ Γ.Β.Α., από ηνλ αλάδνρν κε ηελ επσλπκία «ΗΔΡΖ ΔΛΗΑ Δ.Π.Δ» 

(Σκήκα Μεηαθνξηθώλ Μέζσλ – Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ – Πξνζσπηθνύ) 

 

17. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ  αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ απόθξαμεο ησλ απνρεηεπηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξίσλ ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ, ησλ θηηξίσλ ησλ θεληξηθώλ 

ππεξεζηώλ δηνίθεζεο, ησλ ρώξσλ ησλ καγεηξείσλ θαη όισλ ησλ ηδηόθηεησλ 

θηηξίσλ ηνπ Γ.Β.Α από ηνλ αλάδνρν «ΣΡΑΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ» 

(Σκήκα πληήξεζεο & Απηεπηζηαζίαο – Γ/λζε Παηδηθώλ ηαζκώλ) 

 

18. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ  αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο & επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ 

θπζηθνύ αεξίνπ & ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θαπζηήξσλ & ιεβεηνζηαζίσλ 

δηαθόξσλ θηηξίσλ ηνπ Γ.Β.Α  από ηνλ αλάδνρν «ΜΠΔΡΓΟ Α. ΣΑΠΑΡΗΑΝ» 

(Σκήκα πληήξεζεο & Απηεπηζηαζίαο – Γ/λζε Παηδηθώλ ηαζκώλ) 

 

19. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ  αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 

γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηώλ ηνπνζέηεζεο θαη απνμήισζεο παινπηλάθσλ γηα ηηο 

αλαγθαίεο επηζθεπέο ζε Παηδηθνύο ηαζκνύο θαη Κηίξηα ηνπ Γεκνηηθνύ 

Βξεθνθνκείνπ Αζελώλ από ηνλ αλάδνρν «ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝ. ΥΟΡΣΑΡΗΑ» 

(Σκήκα πληήξεζεο θαη Απηεπηζηαζίαο – Γ/λζε Παηδηθώλ ηαζκώλ) 

 

 

20. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο γηα ηελ εθηέιεζε ηκεκαηηθώλ 

ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ ππξαλίρλεπζεο 

– ππξόζβεζεο δηαθόξσλ θηηξίσλ ηνπ Γ.Β.Α από ηνλ αλάδνρν «Δ. ΦΩΣΔΛΛΖ 

Α.Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ»  (Σκήκα πληήξεζεο θαη Απηεπηζηαζίαο- Γ/λζε 

Παηδηθώλ ηαζκώλ- αξ. πξση. 20675/2018) 
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21. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ  αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηκεκαηηθώλ  ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ ππξαλίρλεπζεο – ππξόζβεζεο δηαθόξσλ θηηξίσλ ηνπ 

Γ.Β.Α από ηνλ αλάδνρν «Δ. ΦΩΣΔΛΛΖ Α.Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ» (Σκήκα 

πληήξεζεο θαη Απηεπηζηαζίαο – Γ/λζε Παηδηθώλ ηαζκώλ- αξ. πξση. 

20881/2018) 

 

 

22. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ  αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 

γηα ηελ εθηέιεζε ηκεκαηηθώλ  ππεξεζηώλ πεξηνδηθνύ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 

αλειθπζηήξσλ δηαθόξσλ θηεξίσλ ηνπ Γ.Β.Α από ηνλ αλάδνρν TEST EXRERT 

Δ.Π.Δ. (Σκήκα πληήξεζεο θαη Απηεπηζηαζίαο – Γ/λζε Παηδηθώλ ηαζκώλ) 

 

 

 

 

 

                                                                             H ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  

              ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

          

                                                                               ΥΡ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
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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 Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οξγάλωζεο 

Σκήκα Πξνζωπηθνύ 

Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο 

Σκήκα Πεξηνπζίαο 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ 

Σκήκα Μεηαθνξηθώλ Μέζωλ 

Σκήκα πληήξεζεο θαη Απηεπηζηαζίαο  

θ. Μήλδξνπ Απόζηνιν  

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 

 

 

 

 


