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

3463/2006,  του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την από 

11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου  Covid-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 

18318/13.3.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 643/69472/24.09.2021 

(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στις  20 

Δεκεμβρίου  2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Βρεφοκομείο 

Αθηνών, Ρόδου 181 και Σερήνου στα Σεπόλια, σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

1. Έγκριση και υιοθέτηση πλήρως και στο σύνολό τους, του από την 18.11.2021 

προσαρτώμενου 1ου Πρακτικού και του από την 07.12.2021 προσαρτώμενου 2ου 

Πρακτικού, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, της ηλεκτρονικής ανοικτής 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού 

Βρεφοκομείου Αθηνών, οικονομικών ετών 2021 – 2022 (Τμήμα Προμηθειών & 

Δημοπρασιών) 

2. Α) Έγκριση: 1) εκτέλεσης της προμήθειας ξηρογραφικού χαρτιού, μελανιών, 

εκτυπωτών, γραφικής ύλης, αριθμομηχανών γραφείου, για τις ανάγκες των 

Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022, 2) των τεχνικών προδιαγραφών αυτής 

                          

 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  

                    ΑΘΗΝΩΝ 

  
 

   

              Αριθμ. Πρωτ.17650  

                     Βαθμός Ασφαλείας:   Αδιαβάθμητο 

                     Βαθμός Προτεραιότητας:   Κοινό  

                     Χρόνος Διατήρησης:  Εις το Διηνεκές    

 
                    Aθήνα  16/12/2021 

 

 ΠΡΟΣ: –  TΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

 
ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ 

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. &  κ.κ.        - ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ 

                                  Ε.Ε.                - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΑΥΔΗ 

Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 και Σερήνου                 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Ταχ. Κώδικας: 104 43 

Πληροφορίες: Μ. Παπαθανασίου 

Τηλέφωνο: 210 – 5143018 

email: dsee@dbda.gr  
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ΑΘΗΝΑ ΦΩΘΙΑΔΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΦΙΑΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ          
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Β) Καθορισμός: 1) του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, 2) των όρων της 

Διακήρυξης αυτής και Γ) Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού  (Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών) 

3. Έγκριση ή μη για τη χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των 

υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ COVID-19 για τους εργαζόμενους του 

Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, της αριθμ. πρωτ. 22377/04.12.2020 (ΑΔΑΜ: 

20SYMV007778520 2020-12-04) συναφθείσας σύμβασης του Δ.Β.Α. με την εταιρεία 

«PLUSMA ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PLUSMA ΙΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 13 αυτής, από την 

01.01.2022 έως 30.06.2022 (Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών) 

4. Ορισμός συλλογικού οργάνου της διοίκησης , τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων για 

την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται 

ενώπιον του Δ.Β.Α. στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και υπηρεσιών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη 

αυτών έτους 2022 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών 

(Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών) 

5. Ορισμός, συλλογικών οργάνων της διοίκησης, τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και 

Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων, κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών υλικών και ειδών που θα 

εκτελεστούν 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, αποτελούμενες από υπαλλήλους 

του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2022 και μέχρι την 

ολοκλήρωση τους (Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών) 

6. Ορισμός, συλλογικών οργάνων της διοίκησης, τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και 

Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που θα εκτελεστούν 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, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα 

αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2022 και μέχρι την ολοκλήρωση τους (Τμήμα 

Προμηθειών & Δημοπρασιών) 

7. Ορισμός συλλογικών οργάνων της διοίκησης, τριμελών Επιτροπών 

παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών, κατά τη 

διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα 

αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2022 και μέχρι την ολοκλήρωση τους (Τμήμα 

Προμηθειών & Δημοπρασιών) 

8. Ορισμός συλλογικών οργάνων της διοίκησης , τριμελών επιτροπών παραλαβής για 

την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κατά τη 
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διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,  αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α καθώς και τα 

αναπληρωματικά μέλη αυτών έτους 2022 και μέχρι την ολοκλήρωση τους (Τμήμα 

Προμηθειών & Δημοπρασιών) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την εκτέλεση τμηματικών 

υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής των ανελκυστήρων διαφόρων κτηρίων του 

Δ.Β.Α. (Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

10. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων οικονομικής διαχείρισης μηνός 

Νοεμβρίου 2021 προς έλεγχο και λήψη σχετικής Απόφασης Έγκρισης από την 

Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Β.Α και παραπομπή της Εγκριτικής Απόφασης της 

Εκτελεστικής Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Β.Α για ενημέρωση του 

Σώματος (Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας) 

 

                                                                       Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                     ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

                                                               ΔΗΜΗΤΡΑ –ΙΝΕΣ  ΑΓΓΕΛΗ-ΛΥΚΟΥΔΗ 

 

 

                                   

ΚΟΙΝ.:  Γραφείο Δημάρχου  

              Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης 

Διεύθυνση Διοικητικού-Προσωπικού 

Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας 

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών  

Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης 

Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και 

Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων  

Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών 

Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας  

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης  

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

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

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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