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

Ν. 3463/06 και  του άρθρου 65  του Ν. 3852/10 στις 9 Νοεμβρίου 2015  ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών Ρόδου 181 και 

Σερήνου στα Σεπόλια σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα:  

 

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών ως 

μέλος επιτροπής , για την Διοικητική παραλαβή προς χρήση του 

βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Νεοχωρίου 5 – 

Κυψέλη.(Πρόεδρος Δ.Β.Α)  

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΣΟΥΛΟ ΕΝΚΕΛΕΙΝΤ, για την φιλοξενία του 

τέκνου του στο παιδικό σταθμό 2 ΔΚ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Β΄ του Δ.Β.Α , 

για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & Περιουσίας). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  

                    ΑΘΗΝΩΝ 

     
 

                  

 
                      

 

 Αριθμ. Πρωτ. 17968          
 

 Αριθμ. Διεκπ. 6877    

   Βαθμός Ασφαλείας:   Αδιαβάθμητο 

    Βαθμός Προτεραιότητας:   Κοινό  

    Χρόνος Διατήρησης:  Εις το Διηνεκές    

 
                   Aθήνα, 4-11-2015 

 

 ΠΡΟΣ: –  TΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

  

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. &  κ.κ.         - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

                                  Ε.Ε.                 - ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 και Σερήνου                 - ΡΑΟΥΦ ΙΩΣΗΦ ΣΕΧΑΝΤΕ 

Ταχ. Κώδικας: 104 43                 - ΑΓΝΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  

Πληροφορίες: Μ. Παπαθανασίου                - ΗΛΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ 

Τηλέφωνο: 210 – 5143018                 - ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ  

email: dbadsee@otenet.gr                 - ΑΘΗΝΑ ΦΩΘΙΑΔΑΚΗ  

                 - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ  

                 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΝΑΤΟΥ  

              - ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΕΙΤΟΥ  
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3. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #100,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ για την φιλοξενία 

του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 4 Δ.Κ ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ Β΄ του 

Δ.Β.Α για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & 

Περιουσίας) 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ για την φιλοξενία του 

τέκνου του στον παιδικό σταθμό 7 Δ.Κ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ του 

Δ.Β.Α για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & 

Περιουσίας). 

5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #175,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΜΠΕΛΝΤΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για την φιλοξενία 

του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 5 Δ.Κ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  του 

Δ.Β.Α για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & 

Περιουσίας) 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ για την φιλοξενία 

του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 4Δ.Κ ΜΕΤΡΩΝ του Δ.Β.Α για 

την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & Περιουσίας) 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ για την 

φιλοξενία του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 7Δ.Κ ΑΛΑΣΤΩΡΟΣ 

του Δ.Β.Α για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & 

Περιουσίας) 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ για την φιλοξενία του 

τέκνου του στον παιδικό σταθμό 2Δ.Κ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ του Δ.Β.Α για 

την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & Περιουσίας). 
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9. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #100,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΜΠΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ για την φιλοξενία του 

τέκνου του στον παιδικό σταθμό 2Δ.Κ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Α  του Δ.Β.Α 

για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & Περιουσία) 

10. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #60,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για την φιλοξενία του 

τέκνου του στον παιδικό σταθμό 3 Δ.Κ ΠΕΡΣΕΩΣ του Δ.Β.Α για την 

σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & Περιουσίας). 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για την 

φιλοξενία του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 2 Δ.Κ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ 

Β του Δ.Β.Α. για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015 (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & 

Περιουσίας). 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για την φιλοξενία 

του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 5Δ.Κ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του 

Δ.Β.Α για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & 

Περιουσίας) 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΔΑΝΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  για την φιλοξενία του 

τέκνου του στον παιδικό σταθμό 5 Δ.Κ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Δ.Β.Α 

για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & Περιουσίας). 
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14. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #150,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΚΟΣΣΥΒΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ  για την φιλοξενία του 

τέκνου της στον παιδικό σταθμό 7Δ.Κ ΛΑΜΨΑ Α΄ του Δ.Β.Α για την 

σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & Περιουσίας). 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΜΟΥΛΑΛΙ ΟΛΣΙ (MULLALLI OLSI)   για την 

φιλοξενία του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 2 Δ.Κ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ 

Α΄ του Δ.Β.Α για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & 

Περιουσίας) 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΔΕΓΑΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   για την φιλοξενία του 

τέκνου του στον παιδικό σταθμό 2 Δ.Κ ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Β΄ του Δ.Β.Α 

για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & Περιουσίας). 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ   για την φιλοξενία 

του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 7Δ.Κ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α΄ του Δ.Β.Α 

για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & Περιουσίας). 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

για την φιλοξενία του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 7Δ.Κ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Δ.Β.Α για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση 

Οικονομικών & Περιουσίας). 
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19. Λήψη απόφασης για την επιστροφή συνολικού ποσού € #50,00# ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΔΑΣΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για την φιλοξενία του 

τέκνου του στον παιδικό σταθμό 4 Δ.Κ ΛΕΝΟΡΜΑΝ του Δ.Β.Α για 

την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & Περιουσίας) 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα BOGDANI ILIA (ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ ΗΛΙΑ)   για 

την φιλοξενία του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 5 Δ.Κ ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Δ.Β.Α για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση 

Οικονομικών & Περιουσίας). 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   για την φιλοξενία 

του τέκνου του στον παιδικό σταθμό 5 Δ.Κ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του 

Δ.Β.Α για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & 

Περιουσίας) 

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

αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό, που αφορά οικονομικές εισφορές 

τροφείων του γονέα ΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   για την φιλοξενία του 

τέκνου του στον παιδικό σταθμό 5 Δ.Κ ΡΟΣΤΑΝ & ΠΟΛΥΛΑ του 

Δ.Β.Α για την σχολική περίοδο 2014 – 2015 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015. (Τμήμα Εσόδων – Δ/νση Οικονομικών & 

Περιουσίας) 

23. Έγκριση της καταστροφής του άχρηστου υλικού που αναφέρεται στην 

αρίθμ. πρωτ. 16551/2015 κατάσταση της Επιτροπής για την 

καταστροφή του άχρηστου υλικού, οικονομικού έτους 2015 (Τμήμα 

Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών- Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης 

Υλικών και Εστίασης). 

24. Έγκριση της καταστροφής του άχρηστου υλικού που αναφέρεται στην 

αρίθμ. πρωτ. 17633/2015 κατάσταση της Επιτροπής για την 

καταστροφή του άχρηστου υλικού, οικονομικού έτους 2015 (Τμήμα 

Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών- Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης 

Υλικών και Εστίασης). 
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25. Έγκριση της καταστροφής του άχρηστου υλικού που αναφέρεται στην 

αρίθμ. πρωτ. 16553/2015 κατάσταση της Επιτροπής για την 

καταστροφή του άχρηστου υλικού, οικονομικού έτους 2015 (Τμήμα 

Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών- Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης 

Υλικών και Εστίασης) 

26. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας: α) εξυπηρετητή εφαρμογών 

(server) και λογισμικού, β) Λογισμικού Αντιϊκής Προστασίας στην 

νεότερη διαθέσιμη έκδοσή του και διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) 

αδειών χρήσης για δυο (2) χρόνια, προκειμένου να εγκατασταθεί 

στους servers και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δ.Β.Α. και γ) 

Λογισμικού Απομακρυσμένης Υποστήριξης, για τις ανάγκες του 

Δ.Β.Α. (Τμήμα Πληροφορικής – Δ/νση Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων από 

αναβολή στις 2-11-2015). 

27. Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας λογισμικού για την επέκταση  της 

ήδη εγκατεστημένης εφαρμογής οργάνωσης- διαχείρισης αιτήσεων και 

οικονομικής συμμετοχής των φιλοξενούμενων παιδιών στους Π.Σ του 

Δ.Β.Α με την προσθήκη τροποποιήσεων για τις ανάγκες των Δ/νσεων 

Οικονομικού και Περιουσίας και Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Τμήμα Πληροφορικής –

Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Ανάπτυξης 

Ανθρωπίνων Πόρων- από αναβολή  στις 2-11-2015)  

28. Διαγραφές παιδιών σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ.Β.Α. 

περιόδου 2015-2016 (Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και 

Παρακολούθησης Εγγραφών – Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών).  

29. Εγγραφές παιδιών σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ.Β.Α. περιόδου 

2015-2016 (Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης 

Εγγραφών – Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών).  
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30. Α) Έγκριση ανανέωσης: 1. του αριθμ. 195368 (Ανανεωτηρίου) 

Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (87883/5), για κάλυψη κατά κινδύνου της 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, η οποία θα γεννηθεί από τη λειτουργία 

του χώρου των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου 

Αθηνών, 2. του αριθμ. 75197269 Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου κλάδου 

πυρός για τα ιδιόκτητα και παραχωρημένα κτίρια που χρησιμοποιεί το 

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών για τις ανάγκες του, καθώς και το 

περιεχόμενο των ιδιόκτητων, παραχωρημένων και μισθωμένων 

κτιρίων που χρησιμοποιούνται από το Ίδρυμα και 3. του αριθμ. 

75197277 Ασφαλιστηρίου συμβολαίου κλάδου πυρός, για τα ακίνητα 

επί της οδού Πινδάρου 8-10, χρονικής διάρκειας (1) ενός έτους από 

την ημερομηνία λήξης αυτών, 31/12/2015 έως 31/12/2016, Β) 

Ανάθεση ανανέωσης των ανωτέρω ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, στην 

Εταιρεία Ασφαλιστικών - Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης 

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο (Ε.Α.Σ.Υ. 

Α.Α.Ε. - ΟΤΑ) (Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών - Διεύθυνση 

Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης). 

31.  Έγκριση: α) των τευχών της μελέτης των τμηματικών υπηρεσιών της 

ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού προγράμματος 

μισθοδοσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016, β) της εκτέλεσης αυτών και  γ) της ανάθεσης 

αυτών στην εταιρεία «ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Τμήμα 

Προμηθειών και Δημοπρασιών - Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης 

Υλικών και Εστίασης). 

32.  Έγκριση: α) των τευχών της μελέτης των τμηματικών υπηρεσιών 

συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του ηλεκτρονικού αρχείου 

εισαχθέντων βρεφών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, β) της εκτέλεσης αυτών, και 

γ) της ανάθεσης αυτών στην εταιρεία «ΟRΒΙΤ  Εφαρμογές 

Πληροφορικής Α.Ε.» (Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών - 

Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης). 
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33.  Έγκριση: α) των τευχών της μελέτης των τμηματικών υπηρεσιών 

ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος ωρομέτρησης 

του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών 

ετών 2015- 2016,  β) της εκτέλεσης αυτών, και γ) της ανάθεσης αυτών 

στην εταιρεία «E-ARION ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΑΒΕΕ» (Τμήμα 

Προμηθειών και Δημοπρασιών - Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης 

Υλικών και Εστίασης). 

34. Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια διαφόρων ειδών οικιακής 

χρήσης για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του 

Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2015 (Τμήμα Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών – Διεύθυνση 

Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης). 

35. Λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχιση ή μη της σίτισης των παιδιών 

που φιλοξενούνται στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Βουλής των 

Ελλήνων (Τμήμα Εστίασης - Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης 

Υλικών και Εστίασης). 

36. Έγκριση αιτήματος σπουδάστριας του Τμήματος «Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων» του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΕΛΚΟ για 

πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (εργαστηριακά μαθήματα) στους 

Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Τμήμα 

Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων - Δ/νση Προγραμματισμού 

Οργάνωσης Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων) 

 

 

                                                                   H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

          

 

                                                                ΚΑΛΛΙΟΠΗ   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΚΟΙΝ.:  Γραφείο Δημάρχου  

              Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης 

Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού 

Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας 

Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και 

Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών  

Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης 

Τμήμα Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών 

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης  

Τμήμα Πληροφορικής  

Τμήμα Εσόδων  

Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης 

Εγγραφών 

Τμήμα Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικών 

Τμήμα Εστίασης  

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 

Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 

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 

 

 

 

 

 

 

 


