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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 60η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3046/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.
800711 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 05-12-2019.
Θέμα 2ο
Μερική ανάκληση των υπ’ αριθμ. 3917/28-12-2018, 1384/04-06-2019 και 2410/26-09-2019 Αποφάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής λόγω μη ύπαρξης σχετικών υποχρεώσεων προς πληρωμή
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
 Παπαγεωργίου Νικόλαος
 Κόκκαλης Βασίλειος
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος
 Αδαμοπούλου Γεωργία
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
 Καραμάνος Χρήστος
 Κατσικάρης Δημήτριος
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Αγγελόπουλος Γεώργιος
 Αγγέλης Σπυρίδων
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
 Γεωργόπουλος Γεώργιος
 Κουρή Μαρία
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά
μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αρ.
πρωτ. 802113/6-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Πειραιά, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
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Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α’/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α./08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 121/03-05-18 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Αττικής με θέμα «Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ: ΩΠΣΩ7Λ7-ΔΓ0) και την υπ’ αριθ. 37419/13479/2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018 με θέμα «Έγκριση της
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής),
Το π.δ. 80 / 05-08-2016 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Αρ. Φύλλου 145),
Την με αρ. 348/29-11-2018 (ΑΔΑ 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού
έτους 2019»,
Την με αρ. 349/29-11-2018 (ΑΔΑ ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019»,
Τις υπ’ αριθ. 73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8), 162/2019 (ΑΔΑ: ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) και 214/2019 (ΑΔΑ:
Ω85Ρ7Λ7-ΜΨΑ) Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέματα τις Εγκρίσεις 1ης , 2ης και 3ης
αντίστοιχα, Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019,
Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 111063/35236/2-01-2019, 31329/8949/02-04-2019, 62445/17080/01-07-2019 και
90136/23741/18-10-2019 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής , η 1η ,η 2η και η 3
αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως,
Την Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με Α.Π: 499022/02-09-2019 περί «Ορισμού
Αντιπεριφερειάρχη και
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ
688/Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), την υπ΄ αριθ. 216/2019 (με ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αριθ. 505186/04-09-2019 (με ΑΔΑ:
Ψ4Θ67Λ7-52Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής,
Την με αρ. πρωτ. 1720/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΩΜ7Λ7-Α5Δ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.),
Την με αρ. πρωτ. 1724/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΧΩ7Λ7-ΘΨ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)
Την με αρ. πρωτ. 1725/02-01-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΣΜ7Λ7-ΑΟ0) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)
Την με αρ. πρωτ. 1727/02-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΕΛ7Λ7-Ο9Ε) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)
Την με αρ. πρωτ. 2104/02-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ψ3Λ7Λ7-ΙΘΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)
Την με αρ. πρωτ. 2107/02-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΖΑ7Λ7-ΝΔΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)
Την με αρ. πρωτ. 1716/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΥΧ7Λ7-2ΜΖ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)
Την με αρ. πρωτ. 2112/02-01-2019 (ΑΔΑ: 62ΥΥ7Λ7-7Ο0) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)
Την με αρ. πρωτ 259005/06-06-2019 (ΑΔΑ: 6Φ767Λ7-Ο9Υ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Α.Α.Υ.)
Την με αρ. πρωτ 640921/17-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΟΩ7Λ7-ΟΔΖ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Α.Α.Υ.)
Την υπ’ αρ. 3917/28-12-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ8ΩΝ7Λ7-4ΑΔ), για την
διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης: α) για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης προερχόμενης από
δέσμευση υποχρέωσης οικ. έτους 2018 (Α.Α.Υ. 155079/20-08-2018 με ΑΔΑ:ΩΟΙΩ7Λ7-0ΗΔ), που
αφορά την πληρωμή της διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης της Π.Ε. Πειραιά στο Καστράκι, πλησίον
του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνιας Πύλης, τον Αύγουστο 2018 καθώς και την πληρωμή των
πνευματικών δικαιωμάτων, β) για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης προερχόμενης από δέσμευση
υποχρέωσης οικ. έτους 2018 (Α.Α.Υ. 167046/03-09-2018 με ΑΔΑ:7Τ7Ε7Λ7-ΝΔΑ), που αφορά στην
πληρωμή της διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης της Π.Ε. Πειραιά στο Καστράκι πλησίον του
αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης στις 7-09-2018, με πρόγραμμα-αφιέρωμα στο ΡεμπέτικοΚαφέ Αμάν με τον Κώστα Φέρρη, τη Θεοδοσία Στίγκα και άλλους καταξιωμένους μουσικούς καθώς και
για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων, γ) για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης προερχόμενης
από δέσμευση υποχρέωσης οικ. έτους 2018 (Α.Α.Υ. 173076/13-09-2018 με ΑΔΑ:6ΝΠ27Λ7-ΟΜΥ), που
αφορά την πληρωμή της διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης της Π.Ε. Πειραιά στο χώρο των πρώην
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γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού στις 16-09-2018, με το σχήμα ΙΜΑΜ ΜΠΑΪΛΝΤΙ (το οποίο θα
παρουσιάσει πρόγραμμα διάρκειας 90 λεπτών που συνάδει με το ύφος του συγκεκριμένου χώρου), δ)
για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης προερχόμενης από δέσμευση υποχρέωσης οικ. έτους 2018 (Α.Α.Υ.
182436/25-09-2018 με ΑΔΑ:6Γ187Λ7-1ΔΩ), που αφορά την πληρωμή της διοργάνωσης μουσικής
εκδήλωσης στο χώρο του Γηροκομείου Πειραιά με τους καλλιτέχνες Δαβίδ Ναχμία, Πέννυ Μπαλτατζή &
Μπάμπη Βελισσάριο, την 01/10/2018, ε) για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης προερχόμενης από
δέσμευση υποχρέωσης οικ. έτους 2018 (Α.Α.Υ. 178444/2018 με ΑΔΑ: Ω02Ψ7Λ7-ΑΑ0), για τη
διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με τον Β. Παπακωνσταντίνου, στον χώρο του Αρμού Περάματος στο
Δήμο Περάματος, την 28-09-2018, στ) για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης προερχόμενης από δέσμευση
υποχρέωσης οικ. έτους 2018 (Α.Α.Υ. 178513/ 2018 με ΑΔΑ: 9ΩΡ07Λ7-ΣΗΕ), για τη διοργάνωση
μουσικής εκδήλωσης στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» Δήμου Περάματος με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη,
την 24-09-2018 καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων, ζ) για την ανάγκη κάλυψης
δαπάνης προερχόμενης από δέσμευση υποχρέωσης οικ. έτους 2018 (Α.Α.Υ. 246122/07-12-2018 με
ΑΔΑ: 6ΒΡ47Λ7-ΛΒΒ), που αφορά την πληρωμή της πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Π.Ε.
Πειραιά στη συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου και Γρ. Λαμπράκη Πειραιά, με τους καλλιτέχνες
Μύρωνα Στρατή και Ελισσάβετ Σπανού την 23/12/2018 και των πνευματικών δικαιωμάτων μέσω του
Ο.Π.Ι., η) για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης προερχόμενης από δέσμευση υποχρέωσης οικ. έτους
2018 (Α.Α.Υ. 246119/2018 με ΑΔΑ: ΨΘΑΥ7Λ7-Σ6Ξ), για τη πληρωμή της μουσικής εκδήλωσης που
διοργάνωσε η Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής στην οδό Καραϊσκου και Σωτήρος στον Πειραιά, με
το σύνολο METALLON της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, την 30/12/2018 (συμπεριλαμβανομένων των
πνευματικών δικαιωμάτων).
22. Την υπ’ αρ. 1384/04-06-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω6ΟΥ7Λ7-Χ25), για την
διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης που αφορά την διοργάνωση πολιτιστικής μουσικής εκδήλωσης
για το αφιέρωμα στον Πάνο Τζαβέλα, στον χώρο Κράκαρη, στην παραλιακή ζώνη Λιπασμάτων, την
15/06/2019.
23. Την υπ’ αρ. 2410/26-09-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΖΗ7Λ7-ΚΥΨ), για την
διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την άμεση πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2020
των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με αριθμούς κυκλοφορίας:
ΚΗΥ6330, ΚΗΥ6316, ΚΗΥ6315, ΚΗΥ6313, ΚΗΥ5987, ΚΗΙ3356, ΚΗΙ9670 και ΚΗΥ6334.
24. Την ανάγκη πληρωμής δαπανών του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, Διεύθυνση Οικονομικών
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
Εισηγούμαστε
Α) Τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 3917/28-12-2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
Ψ8ΩΝ7Λ7-4ΑΔ), λόγω μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης προς πληρωμή για το έτος 2019, ως προς:


την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 731,60 € (292,67 € στον ΚΑΕ
0844.01 και 438,93 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 292,67 € (292,67 στον ΚΑΕ 0844.01) και ως εκ
τούτου τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1720/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΩΜ7Λ7-Α5Δ) Α.Α.Υ. κατά
292,67 € (ΚΑΕ 0844.01).



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.388,80 € (809,47 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
579,33 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 809,47 € (809,47 στον ΚΑΕ 0844.01) και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 1724/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΧΩ7Λ7-ΘΨ2) A.A.Υ. κατά 809,47 € (ΚΑΕ
0844.01)



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 899,00 € (370,39 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
528,61 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 370,39 € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 1725/02-01-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΣΜ7Λ7-ΑΟ0) Α.Α.Υ. κατά
370,39 € (ΚΑΕ
0844.01)



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 341,00 € (65,47 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
275,53 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 65,47 € € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 1727/02-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΕΛ7Λ7-Ο9Ε) Α.Α.Υ. κατά 65,47 € (ΚΑΕ
0844.01)



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.116,00 € (131,69 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
984,31 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 131,69 € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 2104/02-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ψ3Λ7Λ7-ΙΘΣ) Α.Α.Υ. κατά
131,69 € (ΚΑΕ
0844.01)
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την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.054,00 € (174,96 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
879,04 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 174,96 € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 2107/02-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΖΑ7Λ7-ΝΔΟ) Α.Α.Υ. κατά
174,96 € (ΚΑΕ
0844.01)



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.718,00 € (2,23 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
11.715,77 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 2,23 € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 1716/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΥΧ7Λ7-2ΜΖ) ΑΑΥ κατά 2,23 € (ΚΑΕ 0844.01)



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.434,00 € (110,49 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
7.323,51 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 98,09 € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 2112/02-01-2019 (ΑΔΑ: 62ΥΥ7Λ7-7Ο0) ΑΑΥ κατά 98,09 € (ΚΑΕ 0844.01)

Β) Τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1384/04-06-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
Ω6ΟΥ7Λ7-Χ25), λόγω μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης προς πληρωμή, ως προς:


την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 16.275,00 € στον ΚΑΕ 0844.01 κατά
3.210,80 €
και ως εκ τούτου τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 259005/06-06-2019 (ΑΔΑ:
6Φ767Λ7-Ο9Υ) ΑΑΥ κατά 3.210,80 € (ΚΑΕ 0844.01)

Γ) Τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 2410/26-09-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΩΧΖΗ7Λ7-ΚΥΨ), λόγω μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης προς πληρωμή, ως προς:


την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00 € στον ΚΑΕ 0899.01 κατά 965,00 €
και ως εκ τούτου τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 640921/17-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΟΩ7Λ7-ΟΔΖ) ΑΑΥ
κατά 965,00 € (ΚΑΕ 0899.01)
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Α) Τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 3917/28-12-2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
Ψ8ΩΝ7Λ7-4ΑΔ), λόγω μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης προς πληρωμή για το έτος 2019, ως προς:


την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 731,60 € (292,67 € στον ΚΑΕ
0844.01 και 438,93 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 292,67 € (292,67 στον ΚΑΕ 0844.01) και ως εκ
τούτου τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1720/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΩΜ7Λ7-Α5Δ) Α.Α.Υ. κατά
292,67 € (ΚΑΕ 0844.01).



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.388,80 € (809,47 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
579,33 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 809,47 € (809,47 στον ΚΑΕ 0844.01) και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 1724/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΧΩ7Λ7-ΘΨ2) A.A.Υ. κατά 809,47 € (ΚΑΕ
0844.01)



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 899,00 € (370,39 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
528,61 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 370,39 € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 1725/02-01-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΣΜ7Λ7-ΑΟ0) Α.Α.Υ. κατά
370,39 € (ΚΑΕ
0844.01)



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 341,00 € (65,47 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
275,53 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 65,47 € € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 1727/02-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΕΛ7Λ7-Ο9Ε) Α.Α.Υ. κατά 65,47 € (ΚΑΕ
0844.01)



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.116,00 € (131,69 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
984,31 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 131,69 € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 2104/02-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ψ3Λ7Λ7-ΙΘΣ) Α.Α.Υ. κατά
131,69 € (ΚΑΕ
0844.01)



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.054,00 € (174,96 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
879,04 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 174,96 € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 2107/02-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΖΑ7Λ7-ΝΔΟ) Α.Α.Υ. κατά
174,96 € (ΚΑΕ
0844.01)
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ΑΔΑ: Ψ9ΚΠ7Λ7-66Υ



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.718,00 € (2,23 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
11.715,77 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 2,23 € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 1716/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΥΧ7Λ7-2ΜΖ) ΑΑΥ κατά 2,23 € (ΚΑΕ 0844.01)



την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.434,00 € (110,49 € στον ΚΑΕ 0844.01 και
7.323,51 € στον ΚΑΕ 0844.02) κατά 98,09 € στον ΚΑΕ 0844.01 και ως εκ τούτου τη μερική
ανάκληση της υπ’ αρ. 2112/02-01-2019 (ΑΔΑ: 62ΥΥ7Λ7-7Ο0) ΑΑΥ κατά 98,09 € (ΚΑΕ 0844.01)

Β) Τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1384/04-06-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
Ω6ΟΥ7Λ7-Χ25), λόγω μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης προς πληρωμή, ως προς:


την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 16.275,00 € στον ΚΑΕ 0844.01 κατά
3.210,80 €
και ως εκ τούτου τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 259005/06-06-2019 (ΑΔΑ:
6Φ767Λ7-Ο9Υ) ΑΑΥ κατά 3.210,80 € (ΚΑΕ 0844.01)

Γ) Τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 2410/26-09-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΩΧΖΗ7Λ7-ΚΥΨ), λόγω μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης προς πληρωμή, ως προς:


την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00 € στον ΚΑΕ 0899.01 κατά 965,00 €
και ως εκ τούτου τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 640921/17-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΟΩ7Λ7-ΟΔΖ) ΑΑΥ
κατά 965,00 € (ΚΑΕ 0899.01

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμοπούλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
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