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

Ν. 3463/06 και του άρθρου 65 του Ν. 3852/10,   την 1
η
 Απριλίου 2014  ημέρα    

Τρίτη και ώρα 16:00   στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών Ρόδου 181 και Σερήνου 

στα Σεπόλια σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα:  

 

1. Έγκριση συνεργασίας του Δ.Β.Α με τα  «Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος» 

(Δ/νση Παιδικών Σταθμών)   

 

2. Λήψη απόφασης σχετικά με διανομή πασχαλινών ειδών στις ανάδοχες 

οικογένειες, στους εξωτερικούς τροφίμους, στον πρώην τρόφιμο Ι. Χ. και σε 

δύο άπορες οικογένειες τις οποίες συνδράμει το Ίδρυμα (Τμήμα Κοινωνικής 

Υποστήριξης- Δ/νση Παιδικών Σταθμών)  

 

 

3. Έγκριση αναγκαιότητας  τμηματικής προμήθειας συνθετικών τζαμιών (plexi 

glass) για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του 

Δ.Β.Α προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Συντήρησης και 

Αυτεπιστασίας- Δ/νση Παιδικών Σταθμών)  

 

 

 

                                                   

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  

                    ΑΘΗΝΩΝ 

     
 

                  

   

 Αριθμ. Πρωτ.  6138 
 

 Αριθμ. Διεκπ.  2117 

   Βαθμός Ασφαλείας:   Αδιαβάθμητο 

    Βαθμός Προτεραιότητας:   Κοινό  

    Χρόνος Διατήρησης:  Εις το Διηνεκές    

                    Aθήνα, 27/03/2014 

 ΠΡΟΣ: –  TΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

  

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. &  κ.κ.         - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΡΙΜΑΛΑΣ   

                                  Ε.Ε.                 - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  

Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 και Σερήνου                 - ΑΓΝΗ  ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  

Ταχ. Κώδικας: 104 43                 - ΣΠΥΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ  

Πληροφορίες: Μ. Παπαθανασίου                - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΥΡΑΣ  

Τηλέφωνο: 210 – 5143018                 - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΜΟΣ  

email: dbadsee@otenet.gr                 - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

                 - ΑΛΕΚΑ  ΜΠΕΝΑΤΟΥ  

                 - ΛΗΔΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ  

               - ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΕΙΤΟΥ  



 

 

 

4. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ειδών χρωματοπωλείου για τις ανάγκες 

του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014 (Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας – Δ/νση Παιδικών Σταθμών) 

  

5. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες του 

Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014 (Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας – Δ/νση Παιδικών Σταθμών)  

 

6. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας για 

τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας-Δ/νση 

Παιδικών Σταθμών) 

  

7. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ειδών σιδηροπωλείου για τις ανάγκες 

του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014 (Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας-Δ/νση Παιδικών Σταθμών) 

 

8. Επανέγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια ανταλλακτικών σε οχήματα 

του Δ.Β.Α (Τμήμα Μεταφορικών Μέσων- Δ/νση Διοικητικού- 

Προσωπικού)  

 

9. Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 27378/8764/2013 

σύμβασης για την εκτέλεση των τμηματικών εργασιών καθαρισμού- 

πλυσίματος και απολύμανσης των οχημάτων του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για τρείς (3) το πολύ μήνες ή και μέχρι την 

ανακήρυξη νέου μειοδότη και την υπογραφή νέας σύμβασης και πάντως όχι 

πέραν του τριμήνου (Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- Δ/νση 

Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης)  

 

10. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #100,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα ΜΑΓΕΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ για την φιλοξενία του τέκνου του στον 

4ΔΚ Π.Σ ΓΕΡΑΚΗ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 

(Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  
 

11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #50,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  για την φιλοξενία του τέκνου του 

στον 4ΔΚ Π.Σ  ΛΕΝΟΡΜΑΝ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

 

 

 



12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #70,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα ΛΥΡΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ για την φιλοξενία του τέκνου του στον 

7ΔΚ Π.Σ  ΓΚΥΖΗ (ΑΛΑΣΤΩΡΟΣ)  του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας) 

  

13. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #225,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα ΚΛΙΝΗ  ΑΓΓΕΛΟΥ για την φιλοξενία  των τέκνων του στον 

4ΔΚ Π.Σ  ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΚΑΙ 4ΔΚ Π.Σ. ΤΙΜΑΙΟΥ του Δ.Β.Α, 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

14. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #200,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα ΓΚΟΣΙΜΕ –ΜΠΕΓΕΝΕ ΓΚΕΤΑΤΟΥ για την φιλοξενία  του 

τέκνου του στον 2ΔΚ Π.Σ   ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας)  

 

15. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #70,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα ΜΑΚΕΔΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την φιλοξενία  του τέκνου 

του στον 7ΔΚ Π.Σ  ΓΚΥΖΗ (ΑΛΑΣΤΩΡΟΣ) του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας)  

 

16. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #70,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ  για την φιλοξενία  του 

τέκνου του στον 4ΔΚ Π.Σ  ΛΕΝΟΡΜΑΝ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας)  

 

17. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #70,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα  ΚΟΤΕ ΙΛΙΡ-ΗΛΙΑΣ για την φιλοξενία  του τέκνου του στον 

4ΔΚ Π.Σ  ΣΕΠΟΛΙΩΝ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

18. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #50,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα  ΣΥΜΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ για την φιλοξενία  του τέκνου του 

στον 5ΔΚ Π.Σ   ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας)  
 

 

 



19. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #240,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα  ΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΤΡΙΑΔΑ για την φιλοξενία  του τέκνου 

του στον 5ΔΚ Π.Σ   ΠΑΤΗΣΙΩΝ  (ΡΟΣΤΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΑ) του Δ.Β.Α, 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

 

20. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #70,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΥΛΟΥ για την φιλοξενία  του τέκνου 

του στον 2ΔΚ Π.Σ   ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας)  

 

 

21. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #200,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα   ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  για την φιλοξενία  των τέκνων 

του στον 5ΔΚ Π.Σ   ΕΡΜΙΠΠΟΥ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

22. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #150,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα    ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ για την φιλοξενία  του τέκνου του στον 

6ΔΚ Π.Σ   ΚΥΨΕΛΗΣ (ΚΡΙΣΣΗΣ Β) του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας)  

 

23. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #100,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την φιλοξενία  του 

τέκνου του στον 4ΔΚ Π.Σ   ΣΕΠΟΛΙΩΝ (ΣΜΟΛΙΚΑ) του Δ.Β.Α, 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

24. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #150,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα    ΚΑΜΠΙΤΣΑ ΓΙΩΡΓΟΥ για την φιλοξενία  του τέκνου του 

στον 6ΔΚ Π.Σ   ΚΥΚΛΑΔΩΝ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

25. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #100,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα    ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  για την φιλοξενία  του 

τέκνου του στον 6ΔΚ Π.Σ   ΚΥΚΛΑΔΩΝ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας)  

 

 

 



 

26. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #150,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα    ΜΠΕΝΕΤΟΥ  ΙΣΙΔΩΡΟΥ για την φιλοξενία  του τέκνου του 

στον 3ΔΚ Π.Σ   ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩΝ) του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας)  

 

27. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #140,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές τροφείων 

του γονέα    ΚΟΥΖΑΡΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την φιλοξενία  του τέκνου του 

στον 4ΔΚ Π.Σ   ΛΕΝΟΡΜΑΝ του Δ.Β.Α, προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2014 (Τμήμα Εσόδων- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

28. Απόδοση ετήσιων λογαριασμών διαχειρίσεως υλικού οικονομικού έτους 

2013 σύμφωνα με το άρθρο 18 του Β.Δ /31-12-1945 (ΦΕΚ 32/Α/05-02-

1946) (Τμήμα Λογιστηρίου – Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

29. Ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την διαμόρφωση αύλειων χώρων 

(Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας- Δ/νση Παιδικών Σταθμών)  

 

30. Έγκριση της λειτουργίας αποθήκης (σε φυσικό χώρο και στο διπλογραφικό 

λογιστικό σύστημα) για το μαγειρείο που ευρίσκεται στο χώρο του 

Ιδρύματος «Χατζηκώνστα» σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 26675/8441/2013 

Προγραμματική Σύμβαση (Τμήμα Εστίασης- Δ/νση Προμηθειών, 

Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης)  

 

      

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

   ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

                   ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 



 

 

 

ΚΟΙΝ.:  Γραφείο Δημάρχου  

              Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης 

Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού 

Διεύθυνση Οικονομικών και Περιουσίας 

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών 

Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής 

και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 

Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης 

Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 

Τμήμα Μεταφορικών Μέσων 

Τμήμα Εσόδων  

Τμήμα Εστίασης 

Τμήμα Λογιστηρίου 

Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης  

Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

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 

 


