
      Σας προσκαλώ, σύμφωνα  με  τις διατάξεις  του άρθρου 75 παρ. 6  του Ν. 3852/10,  και 

των άρθρων 232, 233, 234 του Ν. 3463/2006 που αναφέρονται σε κατεπείγουσες περιπτώσεις 

σύγκλισης, λόγω της φύσεως των θεμάτων,  στις 5 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

10:15 στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών Ρόδου 181 και Σερήνου στα Σεπόλια σε  

συνεδρίαση της  Εκτελεστικής  Επιτροπής και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:   

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €16.895,66 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 8116.001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €9.738,03 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 8116.001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  
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3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €6.097,03 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 8116.001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €17.817,24 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 8116.001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας) 

 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €7.753,23 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 8116.001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12).  (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €4.551,74 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 8116.001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €13.122,52 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 8116.001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

 

 



 

 

 

 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €40.000,00 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 6481.001 «Προμήθεια νωπών & κατεψυγμένων κρεάτων» 

προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του 

ΚΔΚ (Ν.3463/06) ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που 

αναφέρονται στην περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του 

(Ν.3463/06) (που προστέθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 

Ν.4038/12). (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €20.000,00 στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.002 «Προμήθεια νωπών & κατεψυγμένων πουλερικών» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) ως προς 

την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην περ. ιστ΄ της παρ. 

1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών 

και Περιουσίας)  

 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €30.000,00 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 6481.004 «Προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας) 

 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €20.000,00 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 6481.006 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €20.000,00 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 6481.007 «Προμήθεια άρτου για τους Π.Σ.» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €15.000,00 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 6481.010 «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €30.000,00 στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 6643.001 «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» προϋπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) 

ως προς την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 ΚΔΚ του (Ν.3463/06) (που προστέθηκε 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 Ν.4038/12). (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

                        Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 

  ΚΟΙΝ.: Γραφείο Δημάρχου  

              Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

              Διεύθυνση Οικονομικών & Περιουσίας 

              Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού 

              Τμήμα Προϋπολογισμού 

              Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 

              Τμήμα Εστίασης 

              Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών  

              Τμήμα Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών  

              Σωματείο Εργαζομένων του Δ.Β.Α & Δ.Π.Σ. Δ.Α 

              Ενωτικό Σωματείο Εργαζομένων του Δ.Β.Α. & Δ.Π.Σ. Δ.Α. 

             Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  


