
      

 αο πξνζθαιώ, ζύκθσλα  κε  ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6  ηνπ Ν. 3852/10,  θαη 

ησλ άξζξσλ 232, 233, 234 ηνπ Ν. 3463/2006 πνπ αλαθέξνληαη ζε θαηεπείγνπζεο 

πεξηπηώζεηο ζύγθιηζεο, ιόγσ ηεο θύζεσο ησλ ζεκάησλ, ζηηο 27  Μαπηίος  2018, εκέξα  

Σπίηη θαη ώξα 13:00 ζην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Αζελώλ Ρόδνπ 181 θαη εξήλνπ ζηα 

επόιηα ζε  ζπλεδξίαζε ηεο  Δθηειεζηηθήο  Δπηηξνπήο θαη ιήςε απόθαζεο  ζηα 

παξαθάησ ζέκαηα:  

   

1. Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά  κε αίηεκα δσξεάο γηα ρνξήγεζε έγθξηζεο ηνπνζέηεζεο 

ηάπεηα, ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Π. 1ΓΚ Πεηξαηώο (Απηνηειέο Σκήκα Γηνίθεζεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ  

               ΑΘΗΝΩΝ 

 
  

    

 

 

 

 

  

 
 

 Απιθμ. Ππωη. 5175  

 Απιθμ. Γιεκπ. 2445 

 Βαθμόρ Αζθαλείαρ:   Αδηαβάζκεην 

 Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ:   Κνηλό  

 Υπόνορ Γιαηήπηζηρ:  Δηο ην Γηελεθέο  

 Aθήνα,    26-03-2018 

 ΠΡΟ: –  TΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ  

  ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ- 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  
 

 
 

ΣΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ.. &  

 

 

                                  Δ.Δ.  

 

ΚΤΡΙΑ ΜΔΛΗ  

Σασ. Γ/νζη: Ρόδος 181 και επήνος  
 

 

Σασ. Κώδικαρ: 104 43  
 

κ.κ.  - ΓΔΡΑΙΜΟΤΛΑ (ΜΙΝΑ)  

ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ-ΚΑΣΙΚΗ 

      -ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΤΡΑΚΟ  

Πληποθοπίερ: Μ. Παπαθαναζίος  
 

            

Σηλέθωνο: 210 – 5143018    

email: dbadsee@otenet.gr  
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ  

  
 

 

   

κ.κ.  –  ΓΗΜΗΣΡΑ ΙΓΔΡΗ 

          --ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΠΑΚΑ  

  



 

2. Σξνπνπνίεζε ηεο αξίζκ. 522/2017 (ΑΓΑ:7ΓΙΕΟΡΙΑ-3Ο5) Πξάμεο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γ.Β.Α κε ηελ νπνία νξίζζεθαλ, ζπιινγηθά όξγαλα ηεο 

δηνίθεζεο, θαηόπηλ θιεξώζεσο, ηξηκειείο Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ - απνηειεζκάησλ θαη γλσκνδνηήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ πιηθώλ θαη εηδώλ, 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 θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπο, σο πξνο ηελ νκάδα 1 κε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξώηνπ ηαθηηθνύ κέινπο, σο πξνο ηελ νκάδα 2 κε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ δεύηεξνπ ηαθηηθνύ κέινπο, σο πξνο ηελ νκάδα 6 κε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ηξίηνπ ηαθηηθνύ κέινπο, σο πξνο ηελ νκάδα 10 κε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξώηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαη ηνπ δεύηεξνπ αλαπιεξσκαηηθνύ 

κέινπο, σο πξνο ηελ νκάδα 11 κε αληηθαηάζηαζε ηνπ δεύηεξνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαη 

σο πξνο ηελ νκάδα 14 κε αληηθαηάζηαζε ηνπ δεύηεξνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο 

(Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ- Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Γηαρείξηζεο Τιηθώλ 

θαη Δζηίαζεο)  

 

3.  Σξνπνπνίεζε ηεο αξίζκ. 523/2017 (ΑΓΑ:6ΚΦΒΟΡΙΑ-3ΒΨ) Πξάμεο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γ.Β.Α κε ηελ νπνία νξίδνληαη, ζπιινγηθά όξγαλα ηεο 

δηνίθεζεο, θαηόπηλ θιεξώζεσο, ηξηκειείο Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ - απνηειεζκάησλ θαη γλσκνδνηήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ζπκβάζεσλ 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)» έηνπο 2018 

θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπο, σο πξνο ηελ νκάδα 5 κε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πξώηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ  κέινπο, σο πξνο ηελ νκάδα 6 κε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πξώηνπ ηαθηηθνύ  κέινπο, σο πξνο ηελ νκάδα 7 κε αληηθαηάζηαζε ηνπ δεύηεξνπ 

ηαθηηθνύ κέινπο, σο πξνο ηελ νκάδα 8 κε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξώηνπ 

αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θαη σο πξνο ηελ νκάδα 9 κε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηξίηνπ 

ηαθηηθνύ κέινπο (Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ- Γ/λζε Πξνκεζεηώλ 

Γηαρείξηζεο Τιηθώλ θαη Δζηίαζεο) 

 

4. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ €  #14.971,76# ζηνλ Φ30-Γ15 Κ.Α 

6661.004 «Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ εηδώλ» πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018 (Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο) 

 

5. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ €  #14.998,11# ζηνλ Φ30-Γ15 Κ.Α 

6661.008 «Πξνκήζεηα εηδώλ ρξσκαηνπσιείνπ » πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018 (Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο) 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ €  #5.995,52# ζηνλ Φ30-Γ15 Κ.Α 

6661.021 «Πξνκήζεηα εηδώλ θηγθαιεξίαο & ζηδεξνπσιείνπ » πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 (Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πεξηνπζίαο). 

 

7. Έγθξηζεο αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ € #22.816,00# ζηνλ 

Φ30 – Γ15 Κ.Α 6262.005 ‘’πληήξεζε θαη επηζθεπή αλειθπζηήξσλ θηηξίσλ’’ γηα 

ηα έηε 2018 θαη 2019 θαη θαη’ έηνο σο εμήο: α) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο 

πίζησζεο πνζνύ € #11.408,00# ζηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 θαη β) 

αλάιεςε ππνρξέσζεο πνζνύ € #11.408,00# ζηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019(Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο). 

 

8. Έγθξηζεο αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ € #7.763,64# ζηνλ 

Φ30 – Γ15 Κ.Α 6673.002 ‘’Αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξσλ ’’ γηα ηα έηε 2018 θαη 

2019 θαη θαη’ έηνο σο εμήο: α) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ € 

#6.497,60# ζηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 θαη β) αλάιεςε 

ππνρξέσζεο πνζνύ € #1.266,04# ζηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2019(Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο). 

 

9. Έγθξηζεο αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ € #24.676,00# ζηνλ 

Φ30 – Γ15 Κ.Α 6264.007 ‘‘πληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ θαη 

ππξαζθάιεηαο ’’ γηα ηα έηε 2018 θαη 2019 θαη θαη’ έηνο σο εμήο: α) έγθξηζε 

δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ € #12.000,00# ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 θαη β) αλάιεςε ππνρξέσζεο πνζνύ € #12.676,00# ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019(Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ – Γ/λζε 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο). 

 

10. Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 76/24-01-2018 πξάμεο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο γηα 

αλαηξνπή πνζνύ € #37,68# ζηνλ Φ30-Γ15 Κ.Α 6633.002 ‘’Πξνκήζεηα ρεκηθνύ 

πιηθνύ απνιπκαληηθώλ (θξέσλ θ.ι.π) ‘’ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 

(Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο) 

 

11. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ € #5.282,40# ζηνλ Φ10 – Γ10 Κ.Α 

6041.002 ‘’Απνδεκίσζε αζθνύκελσλ ζπνπδαζηώλ’’ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018 (Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ € #303,30# ζηνλ Φ10 – Γ10 

Κ.Α 6054.002 ‘’ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΙΚΑ (αζθνύκελσλ ζπνπδαζηώλ)’’ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 (Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ – Γ/λζε 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηνπζίαο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Η ΠΡΟΔΓΡΟ  
           ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 
 
 

          ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ 
 
 
 

 

ΚΟΙΝ.:  

 

Γπαθείο Γημάπσος  

               Αςηοηελέρ Σμήμα Γιοίκηζηρ  

Γιεύθςνζη Οικονομικών & Πεπιοςζίαρ 

Γιεύθςνζη Γιοικηηικού- Πποζωπικού 

Γιεύθςνζη Παιδικών ηαθμών  

Γ/νζη Ππογπαμμαηιζμού Οπγάνωζηρ Πληποθοπικήρ και 

Ανάπηςξηρ Ανθπωπίνων Πόπων 

Γ/νζη Ππομηθειών Γιασείπιζηρ Τλικών και Δζηίαζηρ 

Σμήμα Ππομηθειών και Γημοππαζιών 

Σμήμα Πποϋπολογιζμού 

Σμήμα ςνηήπηζηρ και Αςηεπιζηαζίαρ 

Σμήμα Ανάπηςξηρ Ανθπωπίνων Πόπων  

               ωμαηείο Δπγαζομένων ηος Γ.Β.Α & Γ.Π.. Γ.Α 

Δνωηικό ωμαηείο Δπγαζομένων ηος Γ.Β.Α. & Γ.Π.. Γ.Α. 

               Αςηοηελέρ Σμήμα Νομικήρ Τποζηήπιξηρ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΚΡΗ  



 


