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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2612/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 981768/18-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 9ο  
Α. Τη μερική ανάκληση: α) ποσού 76,00€ της ΑΑΥ α/α 48 α.π. 1220/21, β) ποσού 120,00€ της 
ΑΑΥ α/α 49 α.π. 1229/21 και γ) ποσού 120,00€ της ΑΑΥ α/α 50 α.π. 1251/21 και   Β. Την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, συνολικού 
ποσού 316,00€ για την Αικατερίνη Χάδου, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθήνας. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• 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 Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Παπαθανάση, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
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1. Το ν.3852/10 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του ν.4555/18 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)…. και άλλες διατάξεις. 
3. Το ν.4270/14 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις της §2 του άρ.3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» του 
ν.4623/19 (Α΄134). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του ν.4625/19 (Α΄139). 
6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145). 
7. Το π.δ.145/2010 (Α΄238/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 Απ. Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β΄1661) με την οποία εγκρίθηκε η 121/18 Απ. Π.Σ. Αττικής, 
περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής. 
8. Την με αριθμ. 216/19 (ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απ. Π.Σ. Αττικής περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
9. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απ. Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων (ΥΟΔΔ 688) και την αριθμ.864073/14-10-2021 (ΨΤ357Λ7-ΝΛΖ), (Β΄4832), την υπ’ 
αριθμ. 505186/4-9-2019 (Ψ4Θ67Λ7-52Λ) Απ. Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, τις υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 624277/31-8-2020 (Ω1Μ77Λ7-11Ο), (ΥΟΔΔ 699),  1002357/28-12-2020 (6Β8Ρ7Λ7-Ε1Τ), 
(ΥΟΔΔ 1077), 625207/23-7-2021 (690Χ7Λ7-8ΕΘ), (B΄ 3353)  Απ. Περιφερειάρχη Αττικής περί 
παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 
10. Το ν.4336/2015 (Α΄94) περί «Κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός 
επικράτειας» και το υπ’ αριθμ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Εισοδηματικής 
Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υπ. Δ9 της 
παρ Δ, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. 
11. Την υπ’ αρ. 2/73/ΔΕΠ/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 
δικαιολογητικών αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της 
Επικράτειας (Β΄20). 
12. Tην υπ’ αριθ. 2/65017/ΔΠΓΚ/04-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΩΜ1Η-Η9Ι) Απόφαση της Δ/νσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ. «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων – 
εξόδων». 
13. Την υπ’ αριθμ. 555800/20-9-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής (Β΄ 3571), με την οποία παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού 
Γραμματέα», στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής 
για έκδοση αποφάσεων αδειών του άρθρου 50 (ειδικές άδειες), του ν. 3528/2007. 
14. Την αρ. 301/2020 (6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απ. Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης 2021», όπως εγκρίθηκε με την αρ. 112945/30-12-2020 Απ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
«Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής». 
15. Το έγγραφο με αρ.πρ. οικ.3585/15.11.2021  της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθήνας, Τμήμα Εμπορίου, «Αίτημα για εκτός έδρας αποζημίωση» προκειμένου να παραστεί η 
υπάλληλος Αικατερίνη Χάδου  ως μάρτυρας δίκης, για υπόθεση που σχετίζεται με την υπηρεσία 
της, με συνημμένα τα: α) την με αρ.πρ. 953748/10-11-2021 «Απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας» 
της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Χάδου Αικατερίνη του Νέστωρα, μόνιμη υπάλληλο της 
Περιφέρειας Αττικής, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Τεχνολόγων Τροφίμων με βαθμό Α’, που υπηρετεί 
στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές τριών (3) 
εργάσιμων ημερών στις 15-12-2021, 16-12-2021 και 17-12-2021, λόγω συμμετοχής της σε δίκη, β) 
την υπ’ αριθ. Β. Κλ.Γ19/2241/14.09.2021 κλήτευση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βέροιας προς την 
μάρτυρα κ. Αικατερίνη Χάδου να εμφανισθεί στο Α΄ Μονομελές Πλημ/κείο Βέροιας στις 16 μηνός 
Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη στις 9 το πρωί ως μάρτυρας σε ποινική δίκη, γ) το με αριθμό 
586873/28.1.2020 έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Υπολογισμός 
χιλιομετρικής απόστασης» από το οποίο προκύπτει απόσταση 509,2 χλμ. μεταξύ αφετηρίας και 
προορισμού και δ) την από 14.10.2021 Βεβαίωση του ΚΤΕΛ Νομού Ημαθίας σύμφωνα με την 
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οποία η τιμή του εισιτηρίου των διαδρομών Αθήνα – Βέροια και Βέροια -Αθήνα, ανέρχεται στο 
ποσό των πενήντα ευρώ (76,00€). 
16. Τις ΑΑΥ: α/α 48 α.π. 1220/21 (6Η377Λ7-5ΣΛ, α/α 49 α.π. 1229/21 (ΩΙΧΞ7Λ7-61Β) και α/α 50 
α.π. 1251/21 (6ΖΖ17Λ7-ΦΨΑ). 
17. Την ανάγκη πληρωμής δαπανών του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 03, Διεύθυνση Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας. 
 
Εισηγούμαστε 
 

1. Τη μερική ανάκληση: α) ποσού 76,00€ της ΑΑΥ α/α 48 α.π. 1220/21, β) ποσού 120,00€ της 
ΑΑΥ α/α 49 α.π. 1229/21 και γ) ποσού 120,00€ της ΑΑΥ α/α 50 α.π. 1251/21 και 
2. Τη διάθεση πιστώσεων και την έγκριση δαπανών, σε βάρος της πίστωσης του 

Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδ. Φορέα 03.072, Δ/νση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικού Τομέα Αθήνας, οικ. έτους 2021, συνολικού ποσού: α) ποσού #76,00# € (εβδομήντα έξι 
ευρώ ), ΚΑΕ 0719.01 «Λοιπά έξοδα μετακίνησης» και β) ποσού #120,00# € (εκατόν είκοσι ευρώ), 
ΚΑΕ 0721.01«Ημερήσια Αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», για 
μετακίνηση εκτός έδρας και γ) ποσού #120,00# € ( εκατόν είκοσι ευρώ), ΚΑΕ 072201 «Έξοδα 
διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», για μετακίνηση εκτός έδρας, της υπαλλήλου 
της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας, κ. Χάδου Αικατερίνης, 
προκειμένου να μεταβεί την 16/12/2021 στην Βέροια (ώστε να εξεταστεί ως μάρτυρας σε ποινική 
δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας, κατά τη δημόσια συνεδρίασή του την 16/12/2021 
και ώρα 9:00πμ, όπως ορίζει η υπ’ αριθ. Γ19/2241/14.09.2021 κλήτευση της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Βέροιας. 

  Αναφέρουμε ότι, στον υπολογισμό των εξόδων μετακίνησής της υπαλλήλου από την Αθήνα 
στην Βέροια  καθώς και από την Αθήνα στη Βέροια και αντίστροφα, λάβαμε υπόψη την ισχύουσα 
τιμή εισιτηρίου με επιστροφή σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους του  ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας Α.Ε.. 
 

Αναλυτικά η δαπάνη έχει ως εξής: 

Εισιτήρια μετά επιστροφής (ισχύουν για τρεις μήνες) ΚΑΕ 0719.01  76,00 € 

Ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση τριών ημερών (3Χ40 €) ΚΑΕ 0721.01  120,00 € 

Έξοδα διανυκτέρευσης ΚΑΕ (2X60€) 0722.01  120,00 € 

Γενικό Σύνολο:  316,00€ 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.03.072 και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 0719.01 κατά το ποσό των 76,00€,  
ΚΑΕ 0721.01 κατά το ποσό των 120,00€  και ΚΑΕ 0722.01 κατά το ποσό των 120,00€ του Π/Υ οικ. 
έτους 2021 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Τη μερική ανάκληση: α) ποσού 76,00€ της ΑΑΥ α/α 48 α.π. 1220/21, β) ποσού 120,00€ της 

ΑΑΥ α/α 49 α.π. 1229/21 και γ) ποσού 120,00€ της ΑΑΥ α/α 50 α.π. 1251/21 και 
2. Τη διάθεση πιστώσεων και την έγκριση δαπανών, σε βάρος της πίστωσης του 

Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδ. Φορέα 03.072, Δ/νση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικού Τομέα Αθήνας, οικ. έτους 2021, συνολικού ποσού: α) ποσού #76,00# € (εβδομήντα έξι 
ευρώ ), ΚΑΕ 0719.01 «Λοιπά έξοδα μετακίνησης» και β) ποσού #120,00# € (εκατόν είκοσι ευρώ), 
ΚΑΕ 0721.01«Ημερήσια Αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», για 
μετακίνηση εκτός έδρας και γ) ποσού #120,00# € ( εκατόν είκοσι ευρώ), ΚΑΕ 072201 «Έξοδα 
διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», για μετακίνηση εκτός έδρας, της υπαλλήλου 
της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας, κ. Χάδου Αικατερίνης, 
προκειμένου να μεταβεί την 16/12/2021 στην Βέροια (ώστε να εξεταστεί ως μάρτυρας σε ποινική 
δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας, κατά τη δημόσια συνεδρίασή του την 16/12/2021 
και ώρα 9:00πμ, όπως ορίζει η υπ’ αριθ. Γ19/2241/14.09.2021 κλήτευση της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Βέροιας. 
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  Αναφέρουμε ότι, στον υπολογισμό των εξόδων μετακίνησής της υπαλλήλου από την Αθήνα 
στην Βέροια  καθώς και από την Αθήνα στη Βέροια και αντίστροφα, λάβαμε υπόψη την ισχύουσα 
τιμή εισιτηρίου με επιστροφή σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους του  ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας Α.Ε.. 
 

Αναλυτικά η δαπάνη έχει ως εξής: 

Εισιτήρια μετά επιστροφής (ισχύουν για τρεις μήνες) ΚΑΕ 0719.01  76,00 € 

Ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση τριών ημερών (3Χ40 €) ΚΑΕ 0721.01  120,00 € 

Έξοδα διανυκτέρευσης ΚΑΕ (2X60€) 0722.01  120,00 € 

Γενικό Σύνολο:  316,00€ 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.03.072 και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 0719.01 κατά το ποσό των 
76,00€,  ΚΑΕ 0721.01 κατά το ποσό των 120,00€  και ΚΑΕ 0722.01 κατά το ποσό των 120,00€ 
του Π/Υ οικ. έτους 2021 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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