
Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 232, 233, 234 του  Ν. 

3463/2006, του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 77 του Ν. 4555/20818 στις 

29 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στο Δημοτικό Βρεφοκομείο 

Αθηνών Ρόδου 181 και Σερήνου στα  Σεπόλια σε  συνεδρίαση της  Εκτελεστικής  

Επιτροπής  και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:  

1. Υποβολή οικονομικών στοιχείων 2
ου

 τριμήνου με τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού για την περίοδο από 01/01/2018 έως 

30/06/2018 προκειμένου η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Β.Α να προβεί στον 

έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, στην σύνταξη σχετικής έκθεσης με 

βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά 

δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα σχετικά βιβλία και Στοιχεία του 

Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από την αρχή 

του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου (με τις 

τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας) καθώς και την υποβολή της στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Β.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1 περίπτωση β΄ και του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 

87/Α΄/7-06-2010) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 

43 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011) και αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α΄ ) (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας) 

 

    

 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  

               ΑΘΗΝΩΝ 
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2. Ορισμός, συλλογικού οργάνου της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, 

τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - 

αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη 

αυτής, για την διαγωνιστική διαδικασία για: α) την προμήθεια υλικών για 

απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης-επισκευής και διαμόρφωσης 

υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο 

βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του 

Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία 

των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της  με αρ. πρωτ. 

3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής 

και βρεφονηπιακής φροντίδας», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η 

οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 

147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

ισχύει». (Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- Δ/νση Προμηθειών 

Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης)  

 

3.  1) Έγκριση εκτέλεσης: α) της προμήθειας υλικών για απαραίτητες εργασίες 

ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου 

για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο 

υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) της προμήθειας του 

απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής 

φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 

(ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την 

ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 2) Έγκριση των Τεχνικών 

προδιαγραφών και 3) καθορισμός: α) του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω 

προμήθειας,  και β) των όρων της Διακήρυξης του εν λόγω συνοπτικού 

διαγωνισμού (Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- Δ/νση Προμηθειών 

Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης)  

 

4. 1) Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: α) φωτοτυπικού υλικού, β) 

μελανιών, εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών, γ) γραφικής ύλης και δ) 

μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών 

Τμημάτων του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 2) 

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και 3) καθορισμός: α) του τρόπου 

εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας και β) των όρων της διακήρυξης του εν 

λόγω συνοπτικού διαγωνισμού  (Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- 

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης) 

                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                       ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
 
 
 
                                              ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 



 
 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:  

 

Γραφείο Δημάρχου  

               Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης  

Διεύθυνση Οικονομικών & Περιουσίας 

Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού 

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών  

Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και 

Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης 

Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 

Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

Τμήμα Παιδαγωγικού Προγραμματισμού 

Τμήμα Προυπολογισμού  

               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  


