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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   10   Απξηιίνπ 2019  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 δηεμαγσγήο κειέηεο γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο παηδηώλ ειηθίαο 

ηξηώλ κελώλ έσο δέθα εηώλ (Σκήκα Τπεξεζηώλ Ηαηξηθήο θαη Γεκόζηαο 

Τγείαο- Γ/λζε Παηδηθώλ ηαζκώλ) 

2. Γηαγξαθή παηδηώλ ζηνπο Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο ηνπ Γ.Β.Α ζην πιαίζην 

ηεο Γξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» 

πεξηόδνπ 2018-2019, Υξεκαηνδόηεζεο ΠΔΠ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ θαη 

ΔΠ ΑΝΑΓ ΔΓΒΜ (Σκήκα Δπηινγήο Αηηήζεσλ θαη Παξαθνινύζεζεο 

Δγγξαθώλ- Γ/λζε Παηδηθώλ ηαζκώλ) 

3. Γηαγξαθέο παηδηώλ ζε Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο ηνπ Γ.Β.Α πεξηόδνπ 2018-

2019 (Σκήκα Δπηινγήο Αηηήζεσλ θαη Παξαθνινύζεζεο Δγγξαθώλ- Γ/λζε 

Παηδηθώλ ηαζκώλ) 
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4. Έγθξηζε δηελέξγεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη ησλ θεληξηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γ.Β.Α 

πξνϋπνινγηζκώλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 2020 – 2021 (Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη 

Γεκνπξαζηώλ- Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη Δζηίαζεο) 

 

5. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 393/2017 (ΑΓΑ: 7ΜΕΠΟΡΗΑ-ΓΘΘ) 

Πξάμεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Β.Α., κε ηελ νπνία νξίζηεθε 

ηξηκειείο Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηελ  εμέηαζε ησλ πξνβιεπόκελσλ 

ελζηάζεωλ θαη πξνζθπγώλ πνπ ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηνπ Γ.Β.Α. ζην 

πιαίζην ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ, πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4412/2016  

ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», (όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη), άξζξν 221  παξ. 11 πεξ. α  θαη ε, απνηεινύκελεο 

από ππαιιήινπο ηνπ Ηδξύκαηνο θαζώο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηώλ 

έηνπο 2018  θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ, κε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ηξίηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο . (Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

θαη Γεκνπξαζηώλ- Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη Δζηίαζεο) 

 

6. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξίζκ. 395/2017(ΑΓΑ:7Ξ7ΛΟΡΗΑ-1Β1)  

Πξάμεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Β.Α κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ 

ζπιινγηθά όξγαλα ηεο δηνίθεζεο, θαηόπηλ θιεξώζεσο, ηξηκειείο επηηξνπέο 

παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκεζεηώλ πιηθώλ θαη εηδώλ θαη ηελ 

ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4412/2016  ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ)», απνηεινύκελεο από ππαιιήινπο ηνπ Ηδξύκαηνο θαζώο θαη 

ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηώλ, έηνπο 2018, κε αληηθαηάζηαζε ηαθηηθώλ 

θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, σο πξνο ηηο νκάδεο 1, 3, 4, 5, 8 θαη 12. (Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ- Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη 

Δζηίαζεο) 
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7. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 94/2018 (ΑΓΑ:99ΝΞΟΡΗΑ-ΦΣΚ) 

Πξάμεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Β.Α., (ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ 

αξρηθή ππ΄ αξηζκ. 394/2017 (ΑΓΑ:73Ρ3ΟΡΗΑ-ΦΛ8) Πξάμεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Β.Α.), κε ηελ νπνία νξίζζεθαλ ζπιινγηθά 

όξγαλα ηεο δηνίθεζεο, θαηόπηλ θιεξώζεσο, ηξηκειείο Δπηηξνπέο γηα ηελ  

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη 

ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηόθνιινπ πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ», έηνπο 2018, σο πξνο ηελ νκάδα 11 κε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πξώηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο. (Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ- 

Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη Δζηίαζεο) 

8. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο  ππ’ αξηζκ. 95/2018 (ΑΓΑ:ΧΤΔΜΟΡΗΑ-78Λ) 

Πξάμεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Β.Α., (ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ 

αξρηθή ππ΄ αξηζκ. 395/2017 (ΑΓΑ:7Ξ7ΛΟΡΗΑ-1Β1) Πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Β.Α.), κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ, ζπιινγηθά όξγαλα ηεο 

δηνίθεζεο, θαηόπηλ θιεξώζεσο, ηξηκειείο Δπηηξνπέο παξαθνινύζεζεο θαη 

παξαιαβήο πξνκεζεηώλ πιηθώλ θαη εηδώλ θαη ηελ ζύληαμε ζρεηηθνύ 

πξσηνθόιινπ, πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 

4412/2016  ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», απνηεινύκελεο από ππαιιήινπο ηνπ Ηδξύκαηνο θαζώο θαη ηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηώλ, έηνπο 2018, κε αληηθαηάζηαζε ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, σο πξνο ηηο νκάδεο 3,4 θαη 5. (Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

θαη Γεκνπξαζηώλ- Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη Δζηίαζεο) 

9. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’  αξηζκ. 431/2018 (ΑΓΑ:6737ΟΡΗΑ-0ΥΜ) 

Πξάμεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Β.Α, κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ, 

ζπιινγηθά όξγαλα ηεο δηνίθεζεο, θαηόπηλ θιεξώζεσο, ηξηκειώλ Δπηηξνπώλ 

παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκεζεηώλ πιηθώλ θαη εηδώλ θαη ηελ 

ζύληαμε ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ, πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4412/2016 ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ)», άξζξν 221, όπσο ηζρύεη, απνηεινύκελεο από ππαιιήινπο 

ηνπ Γ.Β.Α. θαζώο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηώλ, έηνπο 2019, κε 

αληηθαηάζηαζε ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, σο πξνο ηηο νκάδεο 

1, 3, 4, 5, 8, 13 θαη 24». (Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ- Γ/λζε 

Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη Δζηίαζεο) 
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10.  Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’  αξηζκ. 432/2018 (ΑΓΑ: 7Μ17ΟΡΗΑ-23Δ) 

Πξάμεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Β.Α. κε ηελ νπνία νξίζζεθαλ 

ηξηκειείο Δπηηξνπέο, γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ηελ ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηόθνιινπ πνπ ζα 

εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016  ΦΔΚ 147/Α΄/08-

08-2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», άξζξν 221, όπσο 

ηζρύεη, έηνπο 2019, απνηεινύκελεο από ππαιιήινπο ηνπ Γ.Β.Α. θαζώο θαη ηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηώλ, κε αληηθαηάζηαζε ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, σο πξνο ηηο νκάδεο 3, 2 θαη 7.  (Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ- Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη 

Δζηίαζεο) 

 

11. Έγθξηζε δαπάλεο πνπ αθνξά ππεξεζίεο ηήξεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

κεηνρώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ Αζελώλ (Σκήκα Πεξηνπζίαο- Γ/λζε 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο) 

12. Δλεκέξωζε ηνπ ώκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή εζόδσλ θαη εμόδσλ 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κελόο Φεβξνπαξίνπ 2019  (από Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή )  

13. Α) Μεηαθνξά ησλ πιενλαδόλησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Ηδξύκαηνο ζηνλ 

ινγαξηαζκό ηακεηαθήο δηαρείξηζεο κε Κ.Α. 24/26200335 πνπ ηεξεί ην Γ.Β.Α 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηνύληαη ηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα πνπ δελ θαζίζηαληαη απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

βξαρππξόζεζκσλ ηακεηαθώλ αλαγθώλ ηνπ Ηδξύκαηνο (ηακεηαθέο αλάγθεο γηα 

δηάζηεκα 15εκεξώλ), Β) Έγθξηζε θαηάζεζεο ησλ βξαρππξόζεζκσλ  

αλαγθαίσλ  ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Ηδξύκαηνο (ηακεηαθέο  αλάγθεο γηα 

δηάζηεκα 15εκεξώλ), εθηόο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο θαη ζηνλ ινγαξηαζκό 

όςεσο κε αξίζκ. 33080065 πνπ ηεξεί ην Γ.Β.Α ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ 

& Γαλείσλ (Σκήκα Σακεηαθήο Τπεξεζίαο – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πεξηνπζίαο)  

14. Δμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο πνζνύ € #9.999,81#  από ηνλ Φ30 ηεο Γ/λζεο 15 

Κ.Α. 6661.099 «Πξνκήζεηα ινηπώλ πιηθώλ» πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019 γηα ηελ πξνκήζεηα πξνζηαηεπηηθώλ ειαζηηθώλ γσληώλ θαη 

πιηθώλ ηνπνζέηεζεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ 

ηαζκώλ ζην Π.Γ. 99/2017, πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 

(Σκήκα πληήξεζεο θαη Απηεπηζηαζίαο- Γ/λζε Παηδηθώλ ηαζκώλ)  
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15. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο (Πεξίιεςεο) Γηαθήξπμεο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα πιαθηδίωλ θαη πιηθώλ ηνπνζέηεζεο γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ ζην Π.Γ. 

99/2017 θαζώο θαη γηα ηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ,   ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ θηηξίσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ 

Αζελώλ, πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 (Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη 

Γεκνπξαζηώλ – Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη Δζηίαζεο)  

 

16. Έγθξηζε  πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο (Πεξίιεςεο) Γηαθήξπμεο ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κνλωηηθώλ θαη  νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ ζην Π.Γ. 

99/2017, θαζώο θαη γηα ηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ, ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ Κηηξίσλ ηνπ Γ.Β.Α πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 (Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ – Γ/λζε 

Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη Δζηίαζεο)  

 

17. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζύκβαζεο γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ωξνκέηξεζεο ηνπ 

Γ.Β.Α πξνϋπνινγηζκώλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 2018-2019 από ηνλ αλάδνρν κε 

ηελ επσλπκία «ARION PLUS M. ΣΑΓΚΑΛΑΚΖ  Η. Δ.Π.Τ.Α Η.Κ.Δ» (Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο- Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη 

Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ) 

 

18. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζύκβαζεο  παξνρήο ππεξεζηώλ ζπληήξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 

δηπινγξαθηθνύ πξνγξάκκαηνο «ΑΘΖΝΑ» ηνπ Γ.Β.Α από  ηνλ αλάδνρν κε 

ηελ επσλπκία «(ΓΑΔΜ) ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Ο.Σ.Α» ( Σκήκα Πιεξνθνξηθήο- Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ 

Πόξσλ) 
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19. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο  γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ 

κεηξώνπ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ Αζελώλ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθώλ εηώλ 2018-2019  από ηνλ αλάδνρν κε ηελ 

επσλπκία: «ADVANCED DATA PROCESSING»Ζιίαο Μπεξληδάθεο & 

ΗΑ Δ.Δ  (Σκήκα Πιεξνθνξηθήο- Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, 

Πιεξνθνξηθήο θαη Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ)  

20. Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζύκβαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ πιπζίκαηνο θαη 

απνιύκαλζεο ηωλ νρεκάηωλ ηνπ Γ.Β.Α από ηνλ αλάδνρν κε ηελ επσλπκία 

«ΗΔΡΖ ΔΛΗΑ Δ.Π.Δ.» (Σκήκα Μεηαθνξηθώλ Μέζσλ - Γ/λζε Γ/θνύ 

Πξνζσπηθνύ ) 

21. Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζύκβαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο  

ζπζηεκάηωλ ζπλαγεξκνύ ππξαλίρλεπζεο – ππξόζβεζεο  δηαθόξωλ 

θηηξίωλ ηνπ Γ.Β.Α από ηνλ αλάδνρν κε ηελ επσλπκία «Δ. ΦΧΣΔΛΛΖ Α.Δ 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ» (Σκήκα πληήξεζεο & Απηεπηζηαζίαο – 

Γ/λζε Παηδηθώλ ηαζκώλ) 

22. Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ππνζηήξημεο θαη θηινμελίαο ησλ 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Γ.Β.Α από ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο Α.Δ κέζσ ησλ ππνδνκώλ ηνπ Κπβεξλεηηθνύ Τπνινγηζηηθνύ 

Νέθνπο (G-Cloud) ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. (Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο- Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη 

Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ) 

 

 

 

                                                                       Ζ   ΠΡΟΔΓΡΟ  
                                                     ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

 
 

 
                                   ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ  
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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 Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ 

Σκήκα Μεηαθνξηθώλ Μέζωλ 

Σκήκα πληήξεζεο θαη Απηεπηζηαζίαο 

Σκήκα Απνζήθεο & Γηαρείξηζεο Τιηθώλ 

Σκήκα Τπεξεζηώλ Ηαηξηθήο & Γεκόζηαο Τγείαο 

Σκήκα Πεξηνπζίαο 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 

Σκήκα Δπηινγήο Αηηήζεωλ θαη Παξαθνινύζεζεο 

Δγγξαθώλ 

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 

 

 

 

 


