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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 21η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 215/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 26/07/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.65158/20-07-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 20/07/2011. 
 
 

Θέµα  3ο 
Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης 
∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  Αδαµοπούλου 
Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος 
Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, 
Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου 
Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης 
Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, 
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Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, 
Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, 
∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης,  ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος 
Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, 
Καπάταης Χρήστος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης 
Γεώργιος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος 
∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, 
Μαΐστρος Παναγιώτης,  Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης 
Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μηταράκης 
Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας 
Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης,  Μπένος Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος, 
Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Σ. ∆ήµου. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αφεντούλη ∆έσποινα, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γούδης 
Χρήστος, Ερµίδου Γεωργία, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καψής Κων/νος,  Κουρούσης Χρήστος, Λυµπέρη Ελένη - 
Κων/να, Μαρούγκα Ασπασία, Μεθυµάκη Άννα, Μανώλης Ιωάννης, Φλούδα 
Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στην 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Βασιλάκου, η οποία ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την υπ’ αριθµ. 648/2011 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως εξής: 

   
Σας υποβάλουµε σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισµού οικoνοµικού 

έτους 2011 της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε το οποίο επέρχεται αύξηση 
των εσόδων κατά το ποσό  9.767.518,85 ευρώ και επέρχονται αυξοµειώσεις 
πιστώσεων . 

 
A. ΑΛΛΑΓΗ  ΤΙΤΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

       Α1. Στο σκέλος των εξόδων και στους ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 της 
Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής αλλάζει ο τίτλος του έργου ως εξής : 
Ο τίτλος του ΚΑΕ 977306003 «Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης του έργου 
"Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου πεδίου 
(∆ευτερεύων ∆ίκτυο)"(1η και 2η Σ.Σ.)» αλλάζει σε  «Τεχνικός Σύµβουλος 
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Υποστήριξης του Έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού 
Τοµέα Θριασίου (∆ευτερεύων ∆ίκτυο)"(1η και 2η ΣΣΕ)» 

Α2. Στο σκέλος των εξόδων και στους ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιά και Νήσων αλλάζουν τίτλοι έργων ως εξής : 

1. Ο τίτλος του ΚΑΕ 918107001 « Υπουργείο Εσωτερικών – 
Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων » αλλάζει σε  « Εργασίες συντήρησης - 
βελτίωσης του οδικού άξονα Επιβατικό λιµάνι Πειραιά (Ακτής Κονδύλη ) - 
∆ραπετσώνα - Λιµάνι Κερατσινίου - Σχιστού » 

2. Ο τίτλος του ΚΑΕ 971207001 « Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων 
που απαλλοτριώνονται για εκτέλεση συγκ. έργων (ΚΑΠ)» αλλάζει σε  « 
∆απάνες απαλλοτριώσεων για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων » 

3. Ο τίτλος του ΚΑΕ 972907002 « Επισκευή και συντήρηση λοιπών 
ακίνητων & κάθε είδους εγκαταστάσεως σε αυτά » αλλάζει σε  « 
Αποκατάσταση - Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου ∆ΕΗ Μεθάνων και µετατροπή 
σε Πολιτιστικό Κέντρο» 

4. Ο τίτλος του ΚΑΕ 97750700101 «Κατασκευή αγωγών όµβριων στην 
οδό Κανελλόπουλου στο Φάληρο (Συµπληρωµατική σύµβαση) » αλλάζει σε  
«Κατασκευή αγωγών όµβριων στην οδό Κανελλόπουλου στο Νέο Φάληρο 
(Συµπληρωµατική σύµβαση) ». 

5. Ο τίτλος του ΚΑΕ 97810700115 « Επείγουσες στον οδικό άξονα 
Ρουφ - Πέραµα - Σκαραµαγκά δια Κορυδαλλού & Νικαίας» αλλάζει σε  « 
Επείγουσες εργασίες στον οδικό άξονα Ρούφ - Πέραµα - Σκαραµαγκά δια 
Κορυδαλλού & Νικαίας» . 

6. Ο τίτλος του ΚΑΕ 97830700101 «Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και 
εκσυγχρονισµού υφισταµένων δικτύων ύδρευσης του Λεµονοδάσους » 
αλλάζει σε  «Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και εκσυγχρονισµού 
υφισταµένων δικτύων αρδευσης ΤΟΕΒ Λεµονοδάσους Πόρου & 
Λεµονοπερίβολου Τροιζηνίας » . 
 
Β.  ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΕΣΟ∆ΩΝ 

     
1) Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 

0158 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  6.769.415,00 € που αναλύεται 
ως εξής :  
ποσό 5.255.415,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό  1.170.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό   240.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Αττικής 
ποσό   104.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς και Νήσων 

 Η ετήσια κατανοµή της επιχορήγησης του Υπ. Υγείας  για τις 
λειτουργικές δαπάνες των ιδρυµάτων Πρόνοιας θα ανέλθει στο συνολικό 
ποσό των  8.568.880,00 €. Έναντι του ποσού αυτού µε την προηγούµενη 
αναµόρφωση εγγράψαµε πίστωση  1.799.465,00 € για την πληρωµή του Α 
τριµήνου 2011. Εποµένως η πίστωση αυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς, 
ήτοι 6.769.415,00 €. 

2) Τα έσοδα από Επιχορήγηση για αποζηµίωση συµβεβληµένων 
γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και ειδικά τα 
αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 0159013 αυξάνονται κατά το ποσό των  
2.498.340,00 €. Η αύξηση  οφείλεται στη µεταφορά πίστωσης του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µε το αριθµ. 
23122/3544/11/10-5-2011 για ∆ τρίµηνο 2010 για πρωτοβάθµιες ιατρικές 
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επιτροπές και από 1-3-2010 έως 31-12-2010 για δευτεροβάθµιες ιατρικές 
επιτροπές . 
ποσό 1.443.300,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό  332.300,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό   96.820,00 € για την περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Αττικής 
ποσό 625.920,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς και Νήσων 

3) Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 
0159003 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  26.900,00 € για την 
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής .            

Η αύξηση  οφείλεται α) στην επιχορήγηση για πρόγραµµα  RICA από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ποσό 3.400,00 €  β) στην 
επιχορήγηση για οδοιπορικά Γεωπόνων-Κτηνιατρών από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ποσό 17.500,00 € γ) στην επιχορήγηση 
για την κάλυψη οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού 
µε τα προγράµµατα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το 
αριθµ.132914/28-5-2011 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων ποσό 6.000,00 € . 

4) Τα έσοδα από  Προσφορά λοιπών υπηρεσιών και ειδικά τα 
αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 3299 αυξάνονται κατά το ποσό των 32.000,00 € 
για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται σε 
εισπράξεις ανταποδοτικό τέλους Πολεοδοµικών Πράξεων της πρώην 
Ν.Α.Α.Α. από 1/1/2011 έως 31-5-2011 . 

5) Τα έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπουργείου 
Ανάπτυξης  

¨ Λογαριασµός Μέτρων & Σταθµών¨  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον 
ΚΑΕ 3422 αυξάνονται κατά το ποσό των 9.724,63 € για την περιφερειακή 
ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται σε Επιχορήγηση από το 
Υπουργείο Οικονοµίας ,Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για κλιµάκια 
έλεγχου. 

6)  Τα έσοδα από Επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π. και ειδικά τα 
αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 5511 αυξάνονται κατά το ποσό των 257.402,84 € 
για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται από 
Επιστροφές προς τακτοποίηση Χ.Ε.Π. προνοιακών επιδοµάτων . 

7) Τα έσοδα καταργηθέντος µε τον ω 3697/08 ειδικού λογαριασµού 
πρώτων κοινωνικών βοηθειών (2009) και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 
5689001 αυξάνονται κατά το ποσό των 2.186,02 € για την περιφερειακή 
ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται από Καταβολή ετήσιας 
συνδροµής Ι. Μητροπόλεως Λαυρεωτικής στο λογαριασµό Α΄ Κοινωνικών 
Βοηθειών. 

8) Τα έσοδα για δαπάνες που έγιναν και ειδικά τα αναγραφόµενα στον 
ΚΑΕ 6611 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των 159.050,36 € για την 
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. α) Η αύξηση οφείλεται σε 
Συµµετοχή Ο.Τ.Α. σε Προγραµµατικές Συµβάσεις µε την Ν.Α.Α.Α. ποσό των 
134.089,21 € . β) στην Συµµετοχή ∆ήµου ∆ροσιάς στον 2ο λογαριασµό του 
έργου Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού ποσό των 24.961,15 € . 

9) Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 
0159003 αυξάνονται κατά το ποσό των  6.000,00 € για την περιφερειακή 
ενότητα ∆υτικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται στην επιχορήγηση για την 
κάλυψη οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού µε τα 
προγράµµατα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το 
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αριθµ.132914/28-5-2011 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων ποσό 6.000,00 € . 

10) Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 
0159003 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  6.500,00 € για την 
περιφερειακή ενότητα Πειραιώς & Νήσων. α) Η αύξηση οφείλεται στην 
επιχορήγηση για τµήµατα Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου 
αριθµ.96549/10-5-2011 Υπουργείο Αγροτικής. β) Η αύξηση οφείλεται στην 
επιχορήγηση για την κάλυψη οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του 
προσωπικού µε τα προγράµµατα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της 
χώρας , µε το αριθµ.132914/28-5-2011 από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων ποσό 6.000,00 € .            
 
  Γ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

Για την αντιµετώπιση πιστώσεων που θα βρεθούν σε ανεπάρκεια 
ύστερα από την υποβολή αιτηµάτων των υπηρεσιών παρίσταται ανάγκη 
αυξοµείωσης των  παρακάτω ανά ειδικό φορέα πιστώσεων . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

01072 «∆/νση  Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 6.820,00 € , για συµβούλια για τις εξετάσεις υποψηφίων 
οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 220.000,00 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871  Αύξηση πίστωσης ποσού 581.880,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0899 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για ανάγκες της υπηρεσίας . 

KAE 1731 Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 € για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  207.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  143.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 5111 Mείωση συνολικού ποσού 4.758.689,59 €.  

( Αναλυτικά, µείωση κατά 758.689,59 για ενίσχυση των ΚΑΕ των Περιφερειακών 
ενοτήτων Αθηνών και µεταφορά ποσού 4.000.000,00 € για ενίσχυση του 
αποθεµατικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής).  

KAE 
977901072 

Αύξηση πίστωσης ποσού 16.800,00 € του έργου « Αναβάθµιση του Εθνικού 
κήπου», λόγω αύξησης Φ.Π.Α. , σύµφωνα µε το αρ. 63355/14-7-2011 έγγραφο της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

02072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 
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ΚΑΕ 0342 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.746,51 € για αµοιβές εποχιακού προσωπικού της 
κατασκήνωσης Ν. Πεντέλης . 

ΚΑΕ 0352 Εγγραφή πίστωσης ποσού 508,86 € για αµοιβές εποχιακού προσωπικού της 
κατασκήνωσης Ν. Πεντέλης . 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 8.800,00 € , για συµβούλια για τις εξετάσεις υποψηφίων 
οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 130.000,00 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 293.600,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1111 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 €, µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού για 
την ανάγκη πληρωµής δαπανών. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  285.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  1.600.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών 
δαπανών των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ 
τρίµηνο), από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 
976902031 

 Αύξηση πίστωσης ποσού 14.346,00 € από αύξηση του ΦΠΑ στο έργο «Μελέτη 
δικτύου όµβριων και συλλεκτήρων στους ΟΤΑ της Ν.Α. (∆ήµοι Μελισσιών, Ν. 
Ερυθραίας, Κηφισιάς, Αιγάλεω)» . 

02191 ΒΤ ∆/νση Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0829 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για µεταφορά του 2010 της εκπαίδευσης . 

ΚΑΕ 1329 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

02192 ΒΤ ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 1329 Αύξηση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

03072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.288,22 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 269.880,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1214 Εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 € , για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για 
την κάλυψη αναγκών της δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού τοµέα Αθηνών µε εγγρ.αρ.πρωτ.42059/31-5-2011 
. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  70.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  930.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
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επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

030193 Κ.Ε.∆.∆.Υ. 

ΚΑΕ 1512  Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για κοινόχρηστα του ΚΕ∆∆Υ . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

04072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 282.320,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1329 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την ανάγκη πληρωµής δαπανών. 

ΚΑΕ 1723 Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για την ανάγκη πληρωµής δαπανών. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  2.020.415,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών 
δαπανών των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ 
τρίµηνο), από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 
977704004 

 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € από αύξηση ΑΠΕ στο έργο «Ανακατασκευή 
αποδυτηρίων - κολυµβητηρίων Αγίου Κοσµά» 

04191 ΝΤ ∆/νση Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0869 Αύξηση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

04192 ΝΤ ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0899 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

05071 ∆ηµόσιες Επενδύσεις  

ΚΑΕ 
947905002 

Αύξηση πίστωσης ποσού 6.900,00 € για την πληρωµή του ΦΠΑ του έργου « 
Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών » 

05072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0342 Αύξηση πίστωσης ποσού 37.778,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία . Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0352 Αύξηση πίστωσης ποσού 11.343,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία. Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.100,00 € , για συµβούλια για τις εξετάσεις υποψηφίων 
οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0717 Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την µετακίνηση αιρετών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής.   
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ΚΑΕ 0813 Αύξηση πίστωσης ποσού 600.000,00 € , για την πληρωµή ενοικίων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής.  

ΚΑΕ 0829 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € , για την πληρωµή δαπάνης µεταφοράς  µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της 
Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 331.200,00 €, για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0875 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 €, για καθαρισµό υπηρεσιών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38616/6-7-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0879 Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € , για την πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 & Μείωση πίστωσης 
ποσού 12.000,00 € , και µεταφορά στον ΚΑΕ 1643 µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 
της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1111 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1411 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € , για την πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1511 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € , για την πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1643 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.000,00 € , από µεταφορά από τον ΚΑΕ 0879 µε το υπ. 
αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  1.170.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών 
δαπανών των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ 
τρίµηνο), από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 3199 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , για επιστροφές εσόδων  µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 5111 Αύξηση κατά συνολικό ποσό 4.485.077,83 (485.077,83 € από  αύξηση εσόδων &  
4.000.000,00 € από µεταφορά ποσού από το αποθεµατικό της Περιφερειακής 
Ενότητας Αθηνών)  και µείωση κατά συνολικό ποσό  4.136.396,43 € για την 
ενίσχυση των ΚΑΕ σύµφωνα µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής & το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 5152 Αύξηση πίστωσης ποσού 500.000,00 €, για ΠΣΕΑ µε  το υπ. αρ. 58616/7-7-2011 
της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 5291 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.186,02 € , από ισόποση αύξηση εσόδου για την 
καταβολή ετήσιας συνδροµής Ι. Μητροπόλεως Λαυρεωτικής στο λογαριασµό Α΄ 
Κοινωνικών Βοηθειών µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Ανατολικής Αττικής . 
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ΚΑΕ 
973305007 

Αύξηση πίστωσης ποσού 27.264,93 € για το έργο « κατασκευή κοινοτικού οίκου 
ευγηρίας (γηροκοµείο) στην Κοινότητας 
∆ροσιάς» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 
58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Αττικής. 

KAE 
97620500115 

Αύξηση πίστωσης ποσού 405,00 € για το έργο « Προµήθεια (293) υπαιθρίων 
φωτιστικών για Κερατέα ,Κακή Θαλασσα , ∆ασκαλιο κλπ µεχρι τα ορια ∆ήµου 
Μαραθώνα » 

ΚΑΕ 
97620500118 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 555.592,00 € για το έργο « Μελέτη βελτιωσης 
διαδηµοτικής όδου Κορωπί – Καλύβια Θορικού» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης 
Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500119 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 165.379,00 € για το έργο « Μελέτη οριοθετησης 
ρεµατος ροκφελερ Νεας Μάκρης» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα 
µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού 
της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500120 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 270.594,00 € για το έργο « Μελέτη αναβάθµισης 
Λεωφόρου Φλέµινγκ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ 
αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500220 

Αύξηση πίστωσης ποσού 132.657,03 € για το έργο « Aναπαλαίωση κτιριου 
πολιτιστικής κληρονοµιας ∆ήµου Κρωπίας» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, 
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500221 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 8.859,00 € για το έργο « Κατασκευή πεζογέφυρας στο 
ρέµα Εσχατίας περιοχής Αγίας Άννας του ∆ήµου Αχαρνών» µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της 
∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500222 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 56.177,22 € για το έργο « ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

     ΚΑΕ 
97620500223 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 63.676,97 € για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 
ΠΟΤΑΜΟ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 
58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Αττικής. 

ΚΑΕ 
9762050224 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 44.015,32 € για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
Ο∆ΟΥ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ»  
µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-
2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500225 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 83.800,00 € για το έργο «Συντηρηση & αποκατασταση 
Ιερού Ναού Αγιου Νικολάου Χαλιδούς & Αγιου Σαββα Παιανίας Αττικής» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής.   

ΚΑΕ 
97620500228 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 647.240,00 € για το έργο «Αποκατασταση Ιερού Ναου 
Αγ,Αναργυρων Κορωπιου» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το 
υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 
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ΚΑΕ 
97620500229 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 263.000,00 € για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΝ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ»  

µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-
2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
977505005 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 78.519,96 € για το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΟ40 ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙ∆Ο∆Ο ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97760501 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή έργου «Για εκτέλεση 
εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισµός) » µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ.58616/07-07-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
97790501016 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 39.360,00 € για το έργο «KATAΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97790500213 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 52.800,00 € για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97810500210 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 194.385,00 € για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ε.Ο 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΟΠΟΥ» µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 4031/07-07-2011 της 
Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
97810500211 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 43.650,00 € για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΥΛΩΝΑ» µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο 
της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

06072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0283 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για αποζηµίωση προσωπικού που 
συνταξιοδοτείται µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 0342 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.885,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία. Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0352 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.823,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία . Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

 ΚΑΕ 0711 Αύξηση πίστωσης  ποσού 6.000,00 € από αύξηση εσόδου για   την κάλυψη 
οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού µε τα προγράµµατα 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το αριθµ.132914/28-5-2011 από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 96.820,00 €, για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1121 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
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του αποθεµατικού µε  έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1211 Αύξηση πίστωσης ποσού 14.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

KAE 2334 Αύξηση πίστωσης ποσού  240.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 5111 Mείωση κατά συνολικό ποσό 1.651.043,00 € για την ενίσχυση των ΚΑΕ σύµφωνα 
µε  έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

 

ΚΑΕ 5152 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού  . 

ΚΑΕ 
977106012 

Αύξηση πίστωσης ποσού 232,00 € για πληρωµή έργου «Αποπληρωµή του έργου 
¨Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στην ∆υτικής Αττικής - Αποκατάσταση 
οδικού δικτύου - Κατασκευή κιγκλιδωµάτων στη γέφυρα Βαρέα Μεγάρων »µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106013 

Αύξηση πίστωσης ποσού 56,00 € για πληρωµή έργου «Αποπληρωµή του έργου 
¨Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στην ∆υτικής Αττικής - Αποκατάσταση 
οδικού δικτύου - Οριζόντια σήµανση & χρωµατισµό στη γέφυρα Βαρέα Μεγάρων» 
µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106014 

Αύξηση πίστωσης ποσού 27,00 € για πληρωµή έργου «Αποπληρωµή του έργου 
¨Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στην ∆υτικής Αττικής - Αποκατάσταση 
οδικού δικτύου - Ασφαλτόστρωση στη γέφυρα Βαρέα Μεγάρων » µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106019 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 202.490,00 € για πληρωµή έργου «Κατασκευή της 
υπ΄αρ.9 επαρχ. Οδού (τµήµα παράκαµψης διυλιστηρίων) µε ανισόπεδη» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106020 

Αύξηση πίστωσης ποσού 24.530,00 € για πληρωµή έργου «Επισκευή - συντήρηση 
επαρχ. & λοιπού οδικού δικτύου Μεγάρων - Ν. Περάµου » µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106021 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.200.000,00 € για πληρωµή έργου « Επισκευή-
Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 2011» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού 
της Περιφέρειας Αττικής.  

ΚΑΕ 
977906009 

Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για πληρωµή έργου «∆ιαχείριση 
εκκαµινευµάτων της Ελληνικής Χαλυβουργίας ΑΕ »µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 

07072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0229 Αύξηση πίστωσης ποσού 310.000,00 € για επιδόµατα  µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0288 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.600,00 € για καταβολή επιδοµάτων παρελθόντων 
ετών µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 44919/7-6-2011 έγγραφο 
της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 
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ΚΑΕ 0342 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.528,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία . Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0352 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.740,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία. Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 42.340,00 € για αποζηµίωση συλλογικών οργάνων  µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0711 Αύξηση πίστωσης  ποσού 6.000,00 € από αύξηση εσόδου για   την κάλυψη 
οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού µε τα προγράµµατα 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το αριθµ.132914/28-5-2011 
έγγραφο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων . 

ΚΑΕ 0813 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 € για πληρωµή ενοικίων  µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0814 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.000,00 € για πληρωµή µισθωµάτων µεταφορικών 
µέσων µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0819 Αύξηση πίστωσης ποσού 248.905,35 € για πληρωµή για λοιπές µισθώσεις µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0824 Αύξηση πίστωσης ποσού 80.000,00 € για πληρωµή λογ/σµών ΟΤΕ µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0829 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για πληρωµή λοιπών µεταφορών µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0832 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για πληρωµή λογ/σµών ∆ΕΗ µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0841 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για πληρωµή τιµ. δηµοσιεύσεων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0843 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0845 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0851 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0861 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 375.580,00 €, το ποσό των 175.580,00 €, είναι για 
αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 
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µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & 
∆ικτύων, &  το ποσό των 200.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το 
υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

ΚΑΕ 0873 Αύξηση πίστωσης ποσού 300.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0879 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0899 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1111 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1211 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

   ΚΑΕ 1231 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1321 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1511 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1643 Αύξηση πίστωσης ποσού 400,00 € από αύξηση εσόδων από επιχορήγηση για 
τµήµατα Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου αριθµ.96549/10-5-2011 
Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίµων µε το υπ. αρ. 37001/27-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων. 

ΚΑΕ 1699 Αύξηση πίστωσης ποσού 100,00 € από αύξηση εσόδων από επιχορήγηση για 
τµήµατα Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου αριθµ.96549/10-5-2011 
Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίµων µε το υπ. αρ. 37001/27-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων.. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  104.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2713 Mείωση πίστωσης ποσού 182.000,00 €  και µεταφορά στον ΚΑΕ 2799 µε το υπ. αρ. 
48439/16-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 

KAE 2799 Αύξηση πίστωσης ποσού 182.000,00 €  από µεταφορά από τον ΚΑΕ 2713 µε το 
υπ. αρ. 48439/16-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 

ΚΑΕ 3199 Αύξηση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για λοιπές επιστροφές µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 5111 Αύξηση κατά συνολικό ποσό 448.000,00 € από την αποζηµίωση συµβεβληµένων 
γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 
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23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων 
λόγω µείωσης του αποθεµατικού στην 1η αναµόρφωση για το σκοπό αυτό  & 
Mείωση κατά συνολικό ποσό 8.283.523,38 € για την ενίσχυση των ΚΑΕ µε έγγραφο 
της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
972907001 

Αύξηση πίστωσης ποσού 195.232,00 € για έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΕΗ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
972907002 

Mείωση πίστωσης ποσού 196.173,68 € και διαγραφή του έργου « Αποκατάσταση - 
Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου ∆ΕΗ Μεθάνων και µετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο» 
µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & 
Νήσων . 

ΚΑΕ 
973907002 

Mείωση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 € και διαγραφή του έργου «Ανέγερση 
λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-
2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97620700102 

Αύξηση πίστωσης ποσού 12.000,12 € για έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗΣ) 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑΚΙΩΝ Ν. 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-
2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97620700104 

Αύξηση πίστωσης ποσού 32.400,40 € για έργο «ΜΕΛΕΤΗ  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ 
ΑΦΑΙΑΣ & ΕΛΛΑΝΙΟΥ ∆ΙΟΣ » µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 
38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

KAE 
97620700105 

Εγγραφή πίστωσης ποσού  150.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού για 
το έργο « ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ.   » 

ΚΑΕ 
97620700106 

Εγγραφή πίστωσης ποσού  154.700,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού για 
εργασίες αξιολόγησης και παρουσίασης των αποτελεσµάτων της κατάστασης του 
πρανούς του έργου « ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ Π. ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΥ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) στις ΘΕΣΕΙΣ Χ.Θ. 6+400 εως 6+480 και Χ.Θ. 
7+238,75 εως Χ.Θ. 7+290,34.» 

ΚΑΕ 
97710700104 

Mείωση πίστωσης ποσού 347.597,00 € του έργου «Αποκατάσταση βλαβεντος 
τµήµατος στηθαίου παραλιακής οδού Ντάπιας Αγ. Μαµµα πόλεως Σπετσών» µε το 
υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

ΚΑΕ 
97710700106 

Mείωση πίστωσης ποσού 5.114,75 € και διαγραφή του έργου «  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97710700107 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 652,82 € για έργο «Σήµανση Επαρχιακού οδικού 
δικτύου Ν. Σαλαµίνας » µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97710700108 

Εγγραφή πίστωσης ποσού  60.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού για 
το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.» 

ΚΑΕ 
977207001 

Mείωση πίστωσης ποσού 43.724,10 € και διαγραφή του έργου «  

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΥΟΠΗΣ ∆. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (Σ.Σ., 
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∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΤΑΛΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97750700101 

Mείωση πίστωσης ποσού 1.855,31 €  και διαγραφή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ Ν. ΦΑΛΗΡΟ» (1Η 
Σ.Σ.)» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ  

97770700108 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 73.498,00 € για έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΕΩΣ ΟΡΙΑ 
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700112 

Mείωση πίστωσης ποσού 4.000,00 € και διαγραφή του έργου «ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» µε 
το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & 
Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700113 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.072,01 € για έργο « Κατεδάφιση αυθαιρέτων 
κατασκευών της εταιρίας VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝ.ΕΛΛΗΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στην οδό Ειρήνης Γκινη 59 στον Κορυδαλλό» µε το υπ. αρ. 
38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700114 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 274.868,86 € για έργο ««ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700209 

Αύξηση πίστωσης ποσού  3.843,83 € για έργο «Ανάπλαση δρόµων Εµπορικού 
Κέντρου ∆ήµου Νίκαιας» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 
53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700105 

Αύξηση πίστωσης ποσού  3.361,65 € για έργο «Εργασίες βελτίωσης - συντήρησης 
οδικού άξονα Λ. Ανδρέα Παπανδρέου» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το 
υπ. αρ. 53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

ΚΑΕ 
97810700110 

Αύξηση πίστωσης ποσού 2.941,53 € για έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΑΚΤΗ ΑΓΑΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ» µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700112 

Αύξηση πίστωσης ποσού  93,49 € για έργο «Αποκατάσταση ζηµιών τµήµατος οδού 
από κεντρικό συνδετήριο δρόµο οικισµού Ποταµού προς περιοχή Αγίου Νικολάου 
κοινότητας Αντικυθήρων» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 
53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700115 

Mείωση πίστωσης ποσού 933,42 € του έργου «Επείγουσες εργασίες στον οδικό 
άξονα Ρουφ - Πέραµα - Σκαραµαγκά δια Κορυδαλλού & Νικαίας» µε το υπ. αρ. 
38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700116 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 4.000,00 € για έργο «Εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου Ν. Σαλαµίνας» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700117 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έργο « Επείγουσες εργασίες συντήρησης 
- βελτίωσης της επαρχιακής οδού Γαλατά -Ερµιόνης » µε το υπ. αρ. 38293/25-5-
2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700118 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 € για έργο « Συντήρηση - βελτίωσης οδικού 
δικτύου ∆ήµου Τροιζηνας » µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
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Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700119 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 166.000,00 € για έργο « 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700120 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 650.000,00 € για έργο « 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ - ΠΕΡΑΜΑ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700121 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 339.000,00 € για έργο « 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)" µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700122 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 610.000,00 € για έργο « 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700123 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 363.000,00 € για έργο  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. Νο 57 "ΓΑΛΑΤΑΣ - ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ 
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ" µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 
 

ΚΑΕ 
97810700124 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 816.000,00 € για έργο 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Π. 
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ 
Ο∆ΩΝ 57 & 58 (ΝΕΑ) ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ - ΛΕΜΟΝΟ∆ΑΣΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ.» " 
µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700125 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 620.000,00 € για έργο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΥ Π. ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ 
ΧΑΡΑΞΗ)» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700203 

Αύξηση πίστωσης ποσού 9.824,05 € για έργο « Συντήρηση πράσινου στην οδό Π. 
Επιδαύρου - Κόµβος Καλλονής (νέα χάραξη)» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97820700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 550.000,00 € για έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
ΚΡΗΠΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97870700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 19.000,00 € για έργο «Επισκευή συντήρηση ανοικτών 
γηπέδων µπάσκετ στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ (Πειραϊκός Σύνδεσµος)» µε 
το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & 
Νήσων . 

ΚΑΕ 
97890700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 205.753,58 € για έργο «Βελτίωση δηµοτικής οδού 25ης 
Μαρτίου Γαλατά – Ανακατασκευή παρόδων πεζοδροµίων και κοινοχρήστων 
χώρων» µε το υπ. αρ. 53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων  

ΚΑΕ 
97890700102 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 421.505,95 € για έργο «Λειτουργία συντήρηση και 
παρακολούθηση µέσω συστήµατος SCAD4 των Η/Μ εγκαταστάσεων & των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού οδικών αξόνων αρµοδιότητας Νοµαρχίας 
Πειραιά» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ Εγγραφή πίστωσης ποσού 470.000,00 € για έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΔΑ: 4Α5Μ7Λ7-Ο6Υ



 17 

97890700103 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
98290700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 200.000,00 € για έργο «∆απάνες λειτουργίας νέας 
σήραγγας ∆ραπετσώνας ( Λογαριασµοί ΟTE -∆ΕΗ κλπ)» µε το υπ. αρ. 38293/25-
5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
982907003 

Mείωση πίστωσης ποσού 200.000,00 € και διαγραφή του έργου « ∆απάνες 
λειτουργίας νέας σήραγγας ∆ραπετσώνας ( Λογαριασµοί ΟTE -∆ΕΗ κλπ)» µε το 
υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

07191  ∆/νση Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0823 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή ταχυδροµικών τελών µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0831 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή ΕΥ∆ΑΠ µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0869 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1121 Εγγραφή πίστωσης ποσού 200,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1329 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.500,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1512 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για πληρωµή κοινόχρηστων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

07192  ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0823 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για πληρωµή ταχυδροµικών τελών µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0869 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1121 Εγγραφή πίστωσης ποσού 200,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1329 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.500,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων 

ΚΑΕ 1512 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή κοινόχρηστων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

 07193 ΚΕ∆∆Υ 
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ΚΑΕ 0831 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή ΕΥ∆ΑΠ µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1512 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή κοινόχρηστων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

 

  Ύστερα από τα παραπάνω η κίνηση του αποθεµατικού (ΚΑΕ 
5111/Φορέα 072) διαµορφώνεται ως εξής : 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Σ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αποθεµατικό όπως 
διαµορφώθηκε µε 

 την αρ. 84/10-5-
2011 απόφαση 
Π.Σ. : 

36.480.749,29 243.675,47 5.220.010,55 12.772.823,53 54.717.258,84 

Ενίσχυση αυτού 
λόγω 

     

Α) Αύξηση εσόδων    6.698.715,00 1.989.563,85   342.820,00    736.420,00 9.767.518,85 

B) Από µείωση 
εξόδων 

                 0,00      12.000,00              0,00  1.981.398,26   1.993.398,26 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 

   

43.179.464,29 

2.245.239,32 5.562.830,55 15.490.641,79 66.478.175,95 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ      

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΙΩΣΕΩΝ  

(για ενίσχυση 
πιστώσεων) 

7.457.404,59 5.652.882,45 1.993.863,00 10.553.341,64 25.657.491,68 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 

35.722.059,70 -3.407.643,13 3.568.967,55 4.937.300,15 40.820.684,27 

Ενίσχυση 
Αποθεµατικού 

-4.000.000.00 4.000.000,00 0,00 0,00  0,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

 

31.722.059,70 592.356,87 3.568.967,55 4.937.300,15 40.820.684,27 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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1. Εγκρίνει το σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισµού οικoνοµικού έτους 
2011 της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε το οποίο επέρχεται αύξηση των 
εσόδων κατά το ποσό  9.767.518,85 ευρώ και επέρχονται αυξοµειώσεις 
πιστώσεων. 
 
Ειδικότερα: 

A. ΑΛΛΑΓΗ  ΤΙΤΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

       Α1. Στο σκέλος των εξόδων και στους ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 της 
Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής αλλάζει ο τίτλος του έργου ως εξής : 
Ο τίτλος του ΚΑΕ 977306003 «Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης του έργου 
"Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου πεδίου 
(∆ευτερεύων ∆ίκτυο)"(1η και 2η Σ.Σ.)» αλλάζει σε  «Τεχνικός Σύµβουλος 
Υποστήριξης του Έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού 
Τοµέα Θριασίου (∆ευτερεύων ∆ίκτυο)"(1η και 2η ΣΣΕ)» 

Α2. Στο σκέλος των εξόδων και στους ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιά και Νήσων αλλάζουν τίτλοι έργων ως εξής : 

1. Ο τίτλος του ΚΑΕ 918107001 « Υπουργείο Εσωτερικών – 
Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων » αλλάζει σε  « Εργασίες συντήρησης - 
βελτίωσης του οδικού άξονα Επιβατικό λιµάνι Πειραιά (Ακτής Κονδύλη ) - 
∆ραπετσώνα - Λιµάνι Κερατσινίου - Σχιστού » 

2. Ο τίτλος του ΚΑΕ 971207001 « Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων 
που απαλλοτριώνονται για εκτέλεση συγκ. έργων (ΚΑΠ)» αλλάζει σε  « 
∆απάνες απαλλοτριώσεων για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων » 

3. Ο τίτλος του ΚΑΕ 972907002 « Επισκευή και συντήρηση λοιπών 
ακίνητων & κάθε είδους εγκαταστάσεως σε αυτά » αλλάζει σε  « 
Αποκατάσταση - Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου ∆ΕΗ Μεθάνων και µετατροπή 
σε Πολιτιστικό Κέντρο» 

4. Ο τίτλος του ΚΑΕ 97750700101 «Κατασκευή αγωγών όµβριων στην 
οδό Κανελλόπουλου στο Φάληρο (Συµπληρωµατική σύµβαση) » αλλάζει σε  
«Κατασκευή αγωγών όµβριων στην οδό Κανελλόπουλου στο Νέο Φάληρο 
(Συµπληρωµατική σύµβαση) ». 

5. Ο τίτλος του ΚΑΕ 97810700115 « Επείγουσες στον οδικό άξονα 
Ρουφ - Πέραµα - Σκαραµαγκά δια Κορυδαλλού & Νικαίας» αλλάζει σε  « 
Επείγουσες εργασίες στον οδικό άξονα Ρούφ - Πέραµα - Σκαραµαγκά δια 
Κορυδαλλού & Νικαίας» . 

6. Ο τίτλος του ΚΑΕ 97830700101 «Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και 
εκσυγχρονισµού υφισταµένων δικτύων ύδρευσης του Λεµονοδάσους » 
αλλάζει σε  «Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και εκσυγχρονισµού 
υφισταµένων δικτύων αρδευσης ΤΟΕΒ Λεµονοδάσους Πόρου & 
Λεµονοπερίβολου Τροιζηνίας » . 
 
Β.  ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΕΣΟ∆ΩΝ 

    Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 0158 
αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  6.769.415,00 € που αναλύεται ως 
εξής :  
ποσό 5.255.415,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό  1.170.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό   240.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Αττικής 
ποσό   104.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς και Νήσων 
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 Η ετήσια κατανοµή της επιχορήγησης του Υπ. Υγείας  για τις 
λειτουργικές δαπάνες των ιδρυµάτων Πρόνοιας θα ανέλθει στο συνολικό 
ποσό των  8.568.880,00 €. Έναντι του ποσού αυτού µε την προηγούµενη 
αναµόρφωση εγγράψαµε πίστωση  1.799.465,00 € για την πληρωµή του Α 
τριµήνου 2011. Εποµένως η πίστωση αυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς, 
ήτοι 6.769.415,00 €. 

1) Τα έσοδα από Επιχορήγηση για αποζηµίωση συµβεβληµένων 
γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και ειδικά τα 
αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 0159013 αυξάνονται κατά το ποσό των  
2.498.340,00 €. Η αύξηση  οφείλεται στη µεταφορά πίστωσης του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µε το αριθµ. 
23122/3544/11/10-5-2011 για ∆ τρίµηνο 2010 για πρωτοβάθµιες ιατρικές 
επιτροπές και από 1-3-2010 έως 31-12-2010 για δευτεροβάθµιες ιατρικές 
επιτροπές . 
ποσό 1.443.300,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό  332.300,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό   96.820,00 € για την περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Αττικής 
ποσό 625.920,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς και Νήσων 

2) Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 
0159003 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  26.900,00 € για την 
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής .            

Η αύξηση  οφείλεται α) στην επιχορήγηση για πρόγραµµα  RICA από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ποσό 3.400,00 €  β) στην 
επιχορήγηση για οδοιπορικά Γεωπόνων-Κτηνιατρών από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ποσό 17.500,00 € γ) στην επιχορήγηση 
για την κάλυψη οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού 
µε τα προγράµµατα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το 
αριθµ.132914/28-5-2011 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων ποσό 6.000,00 € . 

3) Τα έσοδα από  Προσφορά λοιπών υπηρεσιών και ειδικά τα 
αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 3299 αυξάνονται κατά το ποσό των 32.000,00 € 
για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται σε 
εισπράξεις ανταποδοτικό τέλους Πολεοδοµικών Πράξεων της πρώην 
Ν.Α.Α.Α. από 1/1/2011 έως 31-5-2011 . 

4) Τα έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπουργείου 
Ανάπτυξης  

¨ Λογαριασµός Μέτρων & Σταθµών¨  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον 
ΚΑΕ 3422 αυξάνονται κατά το ποσό των 9.724,63 € για την περιφερειακή 
ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται σε Επιχορήγηση από το 
Υπουργείο Οικονοµίας ,Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για κλιµάκια 
έλεγχου . 

5)  Τα έσοδα από Επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π. και ειδικά τα 
αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 5511 αυξάνονται κατά το ποσό των 257.402,84 € 
για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται από 
Επιστροφές προς τακτοποίηση Χ.Ε.Π. προνοιακών επιδοµάτων . 

6) Τα έσοδα καταργηθέντος µε τον ω 3697/08 ειδικού λογαριασµού 
πρώτων κοινωνικών βοηθειών (2009) και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 
5689001 αυξάνονται κατά το ποσό των 2.186,02 € για την περιφερειακή 
ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται από Καταβολή ετήσιας 
συνδροµής Ι. Μητροπόλεως Λαυρεωτικής στο λογαριασµό Α΄ Κοινωνικών 
Βοηθειών. 
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7) Τα έσοδα για δαπάνες που έγιναν και ειδικά τα αναγραφόµενα στον 
ΚΑΕ 6611 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των 159.050,36 € για την 
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. α) Η αύξηση οφείλεται σε 
Συµµετοχή Ο.Τ.Α. σε Προγραµµατικές Συµβάσεις µε την Ν.Α.Α.Α. ποσό των 
134.089,21 € . β) στην Συµµετοχή ∆ήµου ∆ροσιάς στον 2ο λογαριασµό του 
έργου Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού ποσό των 24.961,15 € . 

8) Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 
0159003 αυξάνονται κατά το ποσό των  6.000,00 € για την περιφερειακή 
ενότητα ∆υτικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται στην επιχορήγηση για την 
κάλυψη οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού µε τα 
προγράµµατα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το 
αριθµ.132914/28-5-2011 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων ποσό 6.000,00 € . 

9) Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 
0159003 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  6.500,00 € για την 
περιφερειακή ενότητα Πειραιώς & Νήσων. α) Η αύξηση οφείλεται στην 
επιχορήγηση για τµήµατα Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου 
αριθµ.96549/10-5-2011 Υπουργείο Αγροτικής. β) Η αύξηση οφείλεται στην 
επιχορήγηση για την κάλυψη οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του 
προσωπικού µε τα προγράµµατα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της 
χώρας , µε το αριθµ.132914/28-5-2011 από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων ποσό 6.000,00 € .            
 
  Γ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

Για την αντιµετώπιση πιστώσεων που θα βρεθούν σε ανεπάρκεια 
ύστερα από την υποβολή αιτηµάτων των υπηρεσιών παρίσταται ανάγκη 
αυξοµείωσης των  παρακάτω ανά ειδικό φορέα πιστώσεων . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

01072 «∆/νση  Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 6.820,00 € , για συµβούλια για τις εξετάσεις υποψηφίων 
οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 220.000,00 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871  Αύξηση πίστωσης ποσού 581.880,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0899 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για ανάγκες της υπηρεσίας . 

KAE 1731 Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 € για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  207.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  143.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 5111 Mείωση συνολικού ποσού 4.758.689,59 €.  

( Αναλυτικά, µείωση κατά 758.689,59 για ενίσχυση των ΚΑΕ των Περιφερειακών 

ΑΔΑ: 4Α5Μ7Λ7-Ο6Υ



 22 

ενοτήτων Αθηνών και µεταφορά ποσού 4.000.000,00 € για ενίσχυση του 
αποθεµατικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής).  

KAE 
977901072 

Αύξηση πίστωσης ποσού 16.800,00 € του έργου « Αναβάθµιση του Εθνικού 
κήπου», λόγω αύξησης Φ.Π.Α. , σύµφωνα µε το αρ. 63355/14-7-2011 έγγραφο της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

02072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0342 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.746,51 € για αµοιβές εποχιακού προσωπικού της 
κατασκήνωσης Ν. Πεντέλης . 

ΚΑΕ 0352 Εγγραφή πίστωσης ποσού 508,86 € για αµοιβές εποχιακού προσωπικού της 
κατασκήνωσης Ν. Πεντέλης . 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 8.800,00 € , για συµβούλια για τις εξετάσεις υποψηφίων 
οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 130.000,00 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 293.600,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1111 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 €, µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού για 
την ανάγκη πληρωµής δαπανών. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  285.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  1.600.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών 
δαπανών των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ 
τρίµηνο), από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 
976902031 

 Αύξηση πίστωσης ποσού 14.346,00 € από αύξηση του ΦΠΑ στο έργο «Μελέτη 
δικτύου όµβριων και συλλεκτήρων στους ΟΤΑ της Ν.Α. (∆ήµοι Μελισσιών, Ν. 
Ερυθραίας, Κηφισιάς, Αιγάλεω)» . 

02191 ΒΤ ∆/νση Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0829 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για µεταφορά του 2010 της εκπαίδευσης . 

ΚΑΕ 1329 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

02192 ΒΤ ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 1329 Αύξηση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

03072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.288,22 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 
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ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 269.880,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1214 Εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 € , για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για 
την κάλυψη αναγκών της δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού τοµέα Αθηνών µε εγγρ.αρ.πρωτ.42059/31-5-2011 
. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  70.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  930.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

030193 Κ.Ε.∆.∆.Υ. 

ΚΑΕ 1512  Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για κοινόχρηστα του ΚΕ∆∆Υ . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

04072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 282.320,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1329 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την ανάγκη πληρωµής δαπανών. 

ΚΑΕ 1723 Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για την ανάγκη πληρωµής δαπανών. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  2.020.415,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών 
δαπανών των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ 
τρίµηνο), από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 
977704004 

 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € από αύξηση ΑΠΕ στο έργο «Ανακατασκευή 
αποδυτηρίων - κολυµβητηρίων Αγίου Κοσµά» 

04191 ΝΤ ∆/νση Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0869 Αύξηση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

04192 ΝΤ ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0899 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

05071 ∆ηµόσιες Επενδύσεις  

ΚΑΕ 
947905002 

Αύξηση πίστωσης ποσού 6.900,00 € για την πληρωµή του ΦΠΑ του έργου « 
Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών » 

05072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 
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ΚΑΕ 0342 Αύξηση πίστωσης ποσού 37.778,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία . Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0352 Αύξηση πίστωσης ποσού 11.343,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία. Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.100,00 € , για συµβούλια για τις εξετάσεις υποψηφίων 
οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0717 Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την µετακίνηση αιρετών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής.   

ΚΑΕ 0813 Αύξηση πίστωσης ποσού 600.000,00 € , για την πληρωµή ενοικίων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής.  

ΚΑΕ 0829 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € , για την πληρωµή δαπάνης µεταφοράς  µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της 
Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 331.200,00 €, για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0875 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 €, για καθαρισµό υπηρεσιών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38616/6-7-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0879 Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € , για την πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 & Μείωση πίστωσης 
ποσού 12.000,00 € , και µεταφορά στον ΚΑΕ 1643 µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 
της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1111 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1411 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € , για την πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1511 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € , για την πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1643 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.000,00 € , από µεταφορά από τον ΚΑΕ 0879 µε το υπ. 
αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  1.170.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών 
δαπανών των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ 
τρίµηνο), από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 3199 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , για επιστροφές εσόδων  µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 5111 Αύξηση κατά συνολικό ποσό 4.485.077,83 (485.077,83 € από  αύξηση εσόδων &  
4.000.000,00 € από µεταφορά ποσού από το αποθεµατικό της Περιφερειακής 
Ενότητας Αθηνών)  και µείωση κατά συνολικό ποσό  4.136.396,43 € για την 
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ενίσχυση των ΚΑΕ σύµφωνα µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής & το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 5152 Αύξηση πίστωσης ποσού 500.000,00 €, για ΠΣΕΑ µε  το υπ. αρ. 58616/7-7-2011 
της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 5291 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.186,02 € , από ισόποση αύξηση εσόδου για την 
καταβολή ετήσιας συνδροµής Ι. Μητροπόλεως Λαυρεωτικής στο λογαριασµό Α΄ 
Κοινωνικών Βοηθειών µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
973305007 

Αύξηση πίστωσης ποσού 27.264,93 € για το έργο « κατασκευή κοινοτικού οίκου 
ευγηρίας (γηροκοµείο) στην Κοινότητας 
∆ροσιάς» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 
58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Αττικής. 

KAE 
97620500115 

Αύξηση πίστωσης ποσού 405,00 € για το έργο « Προµήθεια (293) υπαιθρίων 
φωτιστικών για Κερατέα ,Κακή Θαλασσα , ∆ασκαλιο κλπ µεχρι τα ορια ∆ήµου 
Μαραθώνα » 

ΚΑΕ 
97620500118 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 555.592,00 € για το έργο « Μελέτη βελτιωσης 
διαδηµοτικής όδου Κορωπί – Καλύβια Θορικού» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης 
Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500119 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 165.379,00 € για το έργο « Μελέτη οριοθετησης 
ρεµατος ροκφελερ Νεας Μάκρης» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα 
µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού 
της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500120 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 270.594,00 € για το έργο « Μελέτη αναβάθµισης 
Λεωφόρου Φλέµινγκ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ 
αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500220 

Αύξηση πίστωσης ποσού 132.657,03 € για το έργο « Aναπαλαίωση κτιριου 
πολιτιστικής κληρονοµιας ∆ήµου Κρωπίας» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, 
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500221 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 8.859,00 € για το έργο « Κατασκευή πεζογέφυρας στο 
ρέµα Εσχατίας περιοχής Αγίας Άννας του ∆ήµου Αχαρνών» µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της 
∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500222 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 56.177,22 € για το έργο « ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

     ΚΑΕ 
97620500223 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 63.676,97 € για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 
ΠΟΤΑΜΟ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 
58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Αττικής. 

ΚΑΕ 
9762050224 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 44.015,32 € για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
Ο∆ΟΥ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ»  
µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-
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2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500225 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 83.800,00 € για το έργο «Συντηρηση & αποκατασταση 
Ιερού Ναού Αγιου Νικολάου Χαλιδούς & Αγιου Σαββα Παιανίας Αττικής» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής.   

ΚΑΕ 
97620500228 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 647.240,00 € για το έργο «Αποκατασταση Ιερού Ναου 
Αγ,Αναργυρων Κορωπιου» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το 
υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500229 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 263.000,00 € για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΝ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ»  

µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-
2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
977505005 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 78.519,96 € για το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΟ40 ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙ∆Ο∆Ο ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97760501 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή έργου «Για εκτέλεση 
εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισµός) » µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ.58616/07-07-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
97790501016 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 39.360,00 € για το έργο «KATAΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97790500213 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 52.800,00 € για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97810500210 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 194.385,00 € για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ε.Ο 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΟΠΟΥ» µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 4031/07-07-2011 της 
Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
97810500211 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 43.650,00 € για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΥΛΩΝΑ» µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο 
της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

06072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0283 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για αποζηµίωση προσωπικού που 
συνταξιοδοτείται µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 0342 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.885,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία. Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0352 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.823,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία . Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
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ΥΠΕΣ. 

 ΚΑΕ 0711 Αύξηση πίστωσης  ποσού 6.000,00 € από αύξηση εσόδου για   την κάλυψη 
οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού µε τα προγράµµατα 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το αριθµ.132914/28-5-2011 από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 96.820,00 €, για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1121 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε  έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1211 Αύξηση πίστωσης ποσού 14.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

KAE 2334 Αύξηση πίστωσης ποσού  240.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 5111 Mείωση κατά συνολικό ποσό 1.651.043,00 € για την ενίσχυση των ΚΑΕ σύµφωνα 
µε  έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

 

ΚΑΕ 5152 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού  . 

ΚΑΕ 
977106012 

Αύξηση πίστωσης ποσού 232,00 € για πληρωµή έργου «Αποπληρωµή του έργου 
¨Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στην ∆υτικής Αττικής - Αποκατάσταση 
οδικού δικτύου - Κατασκευή κιγκλιδωµάτων στη γέφυρα Βαρέα Μεγάρων »µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106013 

Αύξηση πίστωσης ποσού 56,00 € για πληρωµή έργου «Αποπληρωµή του έργου 
¨Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στην ∆υτικής Αττικής - Αποκατάσταση 
οδικού δικτύου - Οριζόντια σήµανση & χρωµατισµό στη γέφυρα Βαρέα Μεγάρων» 
µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106014 

Αύξηση πίστωσης ποσού 27,00 € για πληρωµή έργου «Αποπληρωµή του έργου 
¨Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στην ∆υτικής Αττικής - Αποκατάσταση 
οδικού δικτύου - Ασφαλτόστρωση στη γέφυρα Βαρέα Μεγάρων » µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106019 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 202.490,00 € για πληρωµή έργου «Κατασκευή της 
υπ΄αρ.9 επαρχ. Οδού (τµήµα παράκαµψης διυλιστηρίων) µε ανισόπεδη» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106020 

Αύξηση πίστωσης ποσού 24.530,00 € για πληρωµή έργου «Επισκευή - συντήρηση 
επαρχ. & λοιπού οδικού δικτύου Μεγάρων - Ν. Περάµου » µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106021 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.200.000,00 € για πληρωµή έργου « Επισκευή-
Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 2011» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού 
της Περιφέρειας Αττικής.  

ΚΑΕ 
977906009 

Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για πληρωµή έργου «∆ιαχείριση 
εκκαµινευµάτων της Ελληνικής Χαλυβουργίας ΑΕ »µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 

07072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0229 Αύξηση πίστωσης ποσού 310.000,00 € για επιδόµατα  µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0288 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.600,00 € για καταβολή επιδοµάτων παρελθόντων 
ετών µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 44919/7-6-2011 έγγραφο 
της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0342 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.528,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία . Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0352 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.740,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία. Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 42.340,00 € για αποζηµίωση συλλογικών οργάνων  µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0711 Αύξηση πίστωσης  ποσού 6.000,00 € από αύξηση εσόδου για   την κάλυψη 
οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού µε τα προγράµµατα 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το αριθµ.132914/28-5-2011 
έγγραφο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων . 

ΚΑΕ 0813 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 € για πληρωµή ενοικίων  µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0814 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.000,00 € για πληρωµή µισθωµάτων µεταφορικών 
µέσων µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0819 Αύξηση πίστωσης ποσού 248.905,35 € για πληρωµή για λοιπές µισθώσεις µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0824 Αύξηση πίστωσης ποσού 80.000,00 € για πληρωµή λογ/σµών ΟΤΕ µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0829 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για πληρωµή λοιπών µεταφορών µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0832 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για πληρωµή λογ/σµών ∆ΕΗ µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0841 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για πληρωµή τιµ. δηµοσιεύσεων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0843 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0845 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
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του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0851 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0861 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 375.580,00 €, το ποσό των 175.580,00 €, είναι για 
αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 
µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & 
∆ικτύων, &  το ποσό των 200.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το 
υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

ΚΑΕ 0873 Αύξηση πίστωσης ποσού 300.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0879 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0899 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1111 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1211 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

   ΚΑΕ 1231 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1321 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1511 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1643 Αύξηση πίστωσης ποσού 400,00 € από αύξηση εσόδων από επιχορήγηση για 
τµήµατα Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου αριθµ.96549/10-5-2011 
Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίµων µε το υπ. αρ. 37001/27-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων. 

ΚΑΕ 1699 Αύξηση πίστωσης ποσού 100,00 € από αύξηση εσόδων από επιχορήγηση για 
τµήµατα Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου αριθµ.96549/10-5-2011 
Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίµων µε το υπ. αρ. 37001/27-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων.. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  104.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
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επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2713 Mείωση πίστωσης ποσού 182.000,00 €  και µεταφορά στον ΚΑΕ 2799 µε το υπ. αρ. 
48439/16-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 

KAE 2799 Αύξηση πίστωσης ποσού 182.000,00 €  από µεταφορά από τον ΚΑΕ 2713 µε το 
υπ. αρ. 48439/16-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 

ΚΑΕ 3199 Αύξηση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για λοιπές επιστροφές µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 5111 Αύξηση κατά συνολικό ποσό 448.000,00 € από την αποζηµίωση συµβεβληµένων 
γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 
23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων 
λόγω µείωσης του αποθεµατικού στην 1η αναµόρφωση για το σκοπό αυτό  & 
Mείωση κατά συνολικό ποσό 8.283.523,38 € για την ενίσχυση των ΚΑΕ µε έγγραφο 
της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
972907001 

Αύξηση πίστωσης ποσού 195.232,00 € για έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΕΗ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
972907002 

Mείωση πίστωσης ποσού 196.173,68 € και διαγραφή του έργου « Αποκατάσταση - 
Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου ∆ΕΗ Μεθάνων και µετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο» 
µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & 
Νήσων . 

ΚΑΕ 
973907002 

Mείωση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 € και διαγραφή του έργου «Ανέγερση 
λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-
2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97620700102 

Αύξηση πίστωσης ποσού 12.000,12 € για έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗΣ) 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑΚΙΩΝ Ν. 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-
2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97620700104 

Αύξηση πίστωσης ποσού 32.400,40 € για έργο «ΜΕΛΕΤΗ  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ 
ΑΦΑΙΑΣ & ΕΛΛΑΝΙΟΥ ∆ΙΟΣ » µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 
38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

KAE 
97620700105 

Εγγραφή πίστωσης ποσού  150.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού για 
το έργο « ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ.   » 

ΚΑΕ 
97620700106 

Εγγραφή πίστωσης ποσού  154.700,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού για 
εργασίες αξιολόγησης και παρουσίασης των αποτελεσµάτων της κατάστασης του 
πρανούς του έργου « ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ Π. ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΥ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) στις ΘΕΣΕΙΣ Χ.Θ. 6+400 εως 6+480 και Χ.Θ. 
7+238,75 εως Χ.Θ. 7+290,34.» 

ΚΑΕ 
97710700104 

Mείωση πίστωσης ποσού 347.597,00 € του έργου «Αποκατάσταση βλαβεντος 
τµήµατος στηθαίου παραλιακής οδού Ντάπιας Αγ. Μαµµα πόλεως Σπετσών» µε το 
υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

ΚΑΕ Mείωση πίστωσης ποσού 5.114,75 € και διαγραφή του έργου «  
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97710700106 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97710700107 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 652,82 € για έργο «Σήµανση Επαρχιακού οδικού 
δικτύου Ν. Σαλαµίνας » µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97710700108 

Εγγραφή πίστωσης ποσού  60.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού για 
το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.» 

ΚΑΕ 
977207001 

Mείωση πίστωσης ποσού 43.724,10 € και διαγραφή του έργου «  

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΥΟΠΗΣ ∆. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (Σ.Σ., 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΤΑΛΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97750700101 

Mείωση πίστωσης ποσού 1.855,31 €  και διαγραφή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ Ν. ΦΑΛΗΡΟ» (1Η 
Σ.Σ.)» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ  

97770700108 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 73.498,00 € για έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΕΩΣ ΟΡΙΑ 
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700112 

Mείωση πίστωσης ποσού 4.000,00 € και διαγραφή του έργου «ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» µε 
το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & 
Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700113 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.072,01 € για έργο « Κατεδάφιση αυθαιρέτων 
κατασκευών της εταιρίας VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝ.ΕΛΛΗΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στην οδό Ειρήνης Γκινη 59 στον Κορυδαλλό» µε το υπ. αρ. 
38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700114 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 274.868,86 € για έργο ««ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700209 

Αύξηση πίστωσης ποσού  3.843,83 € για έργο «Ανάπλαση δρόµων Εµπορικού 
Κέντρου ∆ήµου Νίκαιας» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 
53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700105 

Αύξηση πίστωσης ποσού  3.361,65 € για έργο «Εργασίες βελτίωσης - συντήρησης 
οδικού άξονα Λ. Ανδρέα Παπανδρέου» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το 
υπ. αρ. 53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

ΚΑΕ 
97810700110 

Αύξηση πίστωσης ποσού 2.941,53 € για έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΑΚΤΗ ΑΓΑΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ» µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700112 

Αύξηση πίστωσης ποσού  93,49 € για έργο «Αποκατάσταση ζηµιών τµήµατος οδού 
από κεντρικό συνδετήριο δρόµο οικισµού Ποταµού προς περιοχή Αγίου Νικολάου 
κοινότητας Αντικυθήρων» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 
53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 
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ΚΑΕ 
97810700115 

Mείωση πίστωσης ποσού 933,42 € του έργου «Επείγουσες εργασίες στον οδικό 
άξονα Ρουφ - Πέραµα - Σκαραµαγκά δια Κορυδαλλού & Νικαίας» µε το υπ. αρ. 
38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700116 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 4.000,00 € για έργο «Εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου Ν. Σαλαµίνας» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700117 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έργο « Επείγουσες εργασίες συντήρησης 
- βελτίωσης της επαρχιακής οδού Γαλατά -Ερµιόνης » µε το υπ. αρ. 38293/25-5-
2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700118 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 € για έργο « Συντήρηση - βελτίωσης οδικού 
δικτύου ∆ήµου Τροιζηνας » µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700119 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 166.000,00 € για έργο « 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700120 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 650.000,00 € για έργο « 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ - ΠΕΡΑΜΑ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700121 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 339.000,00 € για έργο « 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)" µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700122 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 610.000,00 € για έργο « 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700123 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 363.000,00 € για έργο  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. Νο 57 "ΓΑΛΑΤΑΣ - ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ 
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ" µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 
 

ΚΑΕ 
97810700124 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 816.000,00 € για έργο 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Π. 
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ 
Ο∆ΩΝ 57 & 58 (ΝΕΑ) ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ - ΛΕΜΟΝΟ∆ΑΣΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ.» " 
µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700125 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 620.000,00 € για έργο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΥ Π. ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ 
ΧΑΡΑΞΗ)» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700203 

Αύξηση πίστωσης ποσού 9.824,05 € για έργο « Συντήρηση πράσινου στην οδό Π. 
Επιδαύρου - Κόµβος Καλλονής (νέα χάραξη)» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97820700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 550.000,00 € για έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
ΚΡΗΠΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97870700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 19.000,00 € για έργο «Επισκευή συντήρηση ανοικτών 
γηπέδων µπάσκετ στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ (Πειραϊκός Σύνδεσµος)» µε 
το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & 
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Νήσων . 

ΚΑΕ 
97890700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 205.753,58 € για έργο «Βελτίωση δηµοτικής οδού 25ης 
Μαρτίου Γαλατά – Ανακατασκευή παρόδων πεζοδροµίων και κοινοχρήστων 
χώρων» µε το υπ. αρ. 53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων  

ΚΑΕ 
97890700102 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 421.505,95 € για έργο «Λειτουργία συντήρηση και 
παρακολούθηση µέσω συστήµατος SCAD4 των Η/Μ εγκαταστάσεων & των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού οδικών αξόνων αρµοδιότητας Νοµαρχίας 
Πειραιά» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97890700103 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 470.000,00 € για έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
98290700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 200.000,00 € για έργο «∆απάνες λειτουργίας νέας 
σήραγγας ∆ραπετσώνας ( Λογαριασµοί ΟTE -∆ΕΗ κλπ)» µε το υπ. αρ. 38293/25-
5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
982907003 

Mείωση πίστωσης ποσού 200.000,00 € και διαγραφή του έργου « ∆απάνες 
λειτουργίας νέας σήραγγας ∆ραπετσώνας ( Λογαριασµοί ΟTE -∆ΕΗ κλπ)» µε το 
υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

07191  ∆/νση Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0823 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή ταχυδροµικών τελών µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0831 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή ΕΥ∆ΑΠ µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0869 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1121 Εγγραφή πίστωσης ποσού 200,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1329 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.500,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1512 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για πληρωµή κοινόχρηστων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

07192  ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0823 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για πληρωµή ταχυδροµικών τελών µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0869 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
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ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1121 Εγγραφή πίστωσης ποσού 200,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1329 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.500,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων 

ΚΑΕ 1512 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή κοινόχρηστων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

 07193 ΚΕ∆∆Υ 

ΚΑΕ 0831 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή ΕΥ∆ΑΠ µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1512 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή κοινόχρηστων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

 

  Ύστερα από τα παραπάνω η κίνηση του αποθεµατικού (ΚΑΕ 
5111/Φορέα 072) διαµορφώνεται ως εξής : 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αποθεµατικό 
όπως 
διαµορφώθηκε µε 

 την αρ. 84/10-5-
2011 απόφαση 
Π.Σ. : 

36.480.749,29 243.675,47 5.220.010,55 12.772.823,53 54.717.258,84 

Ενίσχυση αυτού 
λόγω 

     

Α) Αύξηση 
εσόδων  

  6.698.715,00 1.989.563,85   342.820,00    736.420,00 9.767.518,85 

B) Από µείωση 
εξόδων 

                 

0,00 

     12.000,00              0,00  1.981.398,26   1.993.398,26 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 

   

43.179.464,29 

2.245.239,32 5.562.830,55 15.490.641,79 66.478.175,95 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ      

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΙΩΣΕΩΝ  

(για ενίσχυση 
πιστώσεων) 

7.457.404,59 5.652.882,45 1.993.863,00 10.553.341,64 25.657.491,68 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

35.722.059,70 -3.407.643,13 3.568.967,55 4.937.300,15 40.820.684,27 
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Ενίσχυση 
Αποθεµατικού 

-4.000.000.00 4.000.000,00 0,00 0,00  0,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

 

31.722.059,70 592.356,87 3.568.967,55 4.937.300,15 40.820.684,27 

 

2. Τη διαβίβασή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο για έγκριση. 
 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει το σχέδιο τροποποίησης του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2011 της Περιφέρειας Αττικής µε το οποίο επέρχεται αύξηση των 
εσόδων κατά το ποσό  9.767.518,85 ευρώ και επέρχονται αυξοµειώσεις 
πιστώσεων σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες, που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
 
Ειδικότερα: 

A. ΑΛΛΑΓΗ  ΤΙΤΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

       Α1. Στο σκέλος των εξόδων και στους ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 της 
Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής αλλάζει ο τίτλος του έργου ως εξής: 

Ο τίτλος του ΚΑΕ 977306003 «Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης του έργου 
"Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού Τοµέα Θριασίου πεδίου 
(∆ευτερεύων ∆ίκτυο)"(1η και 2η Σ.Σ.)» αλλάζει σε  «Τεχνικός Σύµβουλος 
Υποστήριξης του Έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και ∆υτικού 
Τοµέα Θριασίου (∆ευτερεύων ∆ίκτυο)"(1η και 2η ΣΣΕ)» 

Α2. Στο σκέλος των εξόδων και στους ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιά και Νήσων αλλάζουν τίτλοι έργων ως εξής : 

1. Ο τίτλος του ΚΑΕ 918107001 « Υπουργείο Εσωτερικών – 
Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων » αλλάζει σε  « Εργασίες συντήρησης - 
βελτίωσης του οδικού άξονα Επιβατικό λιµάνι Πειραιά (Ακτής Κονδύλη ) - 
∆ραπετσώνα - Λιµάνι Κερατσινίου - Σχιστού » 

2. Ο τίτλος του ΚΑΕ 971207001 « Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων 
που απαλλοτριώνονται για εκτέλεση συγκ. έργων (ΚΑΠ)» αλλάζει σε  « 
∆απάνες απαλλοτριώσεων για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων » 

3. Ο τίτλος του ΚΑΕ 972907002 « Επισκευή και συντήρηση λοιπών 
ακίνητων & κάθε είδους εγκαταστάσεως σε αυτά » αλλάζει σε  « 
Αποκατάσταση - Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου ∆ΕΗ Μεθάνων και 
µετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο» 

4. Ο τίτλος του ΚΑΕ 97750700101 «Κατασκευή αγωγών όµβριων στην 
οδό Κανελλόπουλου στο Φάληρο (Συµπληρωµατική σύµβαση) » αλλάζει σε  
«Κατασκευή αγωγών όµβριων στην οδό Κανελλόπουλου στο Νέο Φάληρο 
(Συµπληρωµατική σύµβαση) ». 

5. Ο τίτλος του ΚΑΕ 97810700115 « Επείγουσες στον οδικό άξονα 
Ρουφ - Πέραµα - Σκαραµαγκά δια Κορυδαλλού & Νικαίας» αλλάζει σε  « 
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Επείγουσες εργασίες στον οδικό άξονα Ρούφ - Πέραµα - Σκαραµαγκά δια 
Κορυδαλλού & Νικαίας» . 

6. Ο τίτλος του ΚΑΕ 97830700101 «Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και 
εκσυγχρονισµού υφισταµένων δικτύων ύδρευσης του Λεµονοδάσους » 
αλλάζει σε  «Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και εκσυγχρονισµού 
υφισταµένων δικτύων αρδευσης ΤΟΕΒ Λεµονοδάσους Πόρου & 
Λεµονοπερίβολου Τροιζηνίας » . 
 
 
Β.  ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΕΣΟ∆ΩΝ 

    Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 
0158 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  6.769.415,00 € που αναλύεται 
ως εξής :  
ποσό 5.255.415,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό  1.170.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό   240.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Αττικής 
ποσό   104.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς και Νήσων 

Η ετήσια κατανοµή της επιχορήγησης του Υπ. Υγείας  για τις 
λειτουργικές δαπάνες των ιδρυµάτων Πρόνοιας θα ανέλθει στο συνολικό 
ποσό των  8.568.880,00 €. Έναντι του ποσού αυτού µε την προηγούµενη 
αναµόρφωση εγγράψαµε πίστωση  1.799.465,00 € για την πληρωµή του Α 
τριµήνου 2011. Εποµένως η πίστωση αυξάνεται κατά το ποσό της 
διαφοράς, ήτοι 6.769.415,00 €. 

1. Τα έσοδα από Επιχορήγηση για αποζηµίωση συµβεβληµένων 
γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και ειδικά τα 
αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 0159013 αυξάνονται κατά το ποσό των  
2.498.340,00 €. Η αύξηση  οφείλεται στη µεταφορά πίστωσης του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µε το αριθµ. 
23122/3544/11/10-5-2011 για ∆ τρίµηνο 2010 για πρωτοβάθµιες ιατρικές 
επιτροπές και από 1-3-2010 έως 31-12-2010 για δευτεροβάθµιες ιατρικές 
επιτροπές . 
ποσό 1.443.300,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό  332.300,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό   96.820,00 € για την περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Αττικής 
ποσό 625.920,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς και Νήσων 

2. Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον 
ΚΑΕ 0159003 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  26.900,00 € για την 
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής .            

Η αύξηση  οφείλεται α) στην επιχορήγηση για πρόγραµµα  RICA από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ποσό 3.400,00 €  β) στην 
επιχορήγηση για οδοιπορικά Γεωπόνων-Κτηνιατρών από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ποσό 17.500,00 € γ) στην επιχορήγηση 
για την κάλυψη οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού 
µε τα προγράµµατα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το 
αριθµ.132914/28-5-2011 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων ποσό 6.000,00 € . 

3. Τα έσοδα από  Προσφορά λοιπών υπηρεσιών και ειδικά τα 
αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 3299 αυξάνονται κατά το ποσό των 32.000,00 € 
για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται σε 
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εισπράξεις ανταποδοτικό τέλους Πολεοδοµικών Πράξεων της πρώην 
Ν.Α.Α.Α. από 1/1/2011 έως 31-5-2011 . 

4. Τα έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπουργείου 
Ανάπτυξης ¨ Λογαριασµός Μέτρων & Σταθµών¨  και ειδικά τα αναγραφόµενα 
στον ΚΑΕ 3422 αυξάνονται κατά το ποσό των 9.724,63 € για την 
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται σε 
Επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονοµίας ,Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας για κλιµάκια έλεγχου . 

5. Τα έσοδα από Επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π. και ειδικά τα 
αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 5511 αυξάνονται κατά το ποσό των 257.402,84 € 
για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται από 
Επιστροφές προς τακτοποίηση Χ.Ε.Π. προνοιακών επιδοµάτων . 

6. Τα έσοδα καταργηθέντος µε τον ω 3697/08 ειδικού λογαριασµού 
πρώτων κοινωνικών βοηθειών (2009) και ειδικά τα αναγραφόµενα στον ΚΑΕ 
5689001 αυξάνονται κατά το ποσό των 2.186,02 € για την περιφερειακή 
ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται από Καταβολή ετήσιας 
συνδροµής Ι. Μητροπόλεως Λαυρεωτικής στο λογαριασµό Α΄ Κοινωνικών 
Βοηθειών. 

7. Τα έσοδα για δαπάνες που έγιναν και ειδικά τα αναγραφόµενα στον 
ΚΑΕ 6611 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των 159.050,36 € για την 
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. α) Η αύξηση οφείλεται σε 
Συµµετοχή Ο.Τ.Α. σε Προγραµµατικές Συµβάσεις µε την Ν.Α.Α.Α. ποσό των 
134.089,21 € . β) στην Συµµετοχή ∆ήµου ∆ροσιάς στον 2ο λογαριασµό του 
έργου Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού ποσό των 24.961,15 € . 

8. Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον 
ΚΑΕ 0159003 αυξάνονται κατά το ποσό των  6.000,00 € για την 
περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Αττικής. Η αύξηση οφείλεται στην 
επιχορήγηση για την κάλυψη οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων 
του προσωπικού µε τα προγράµµατα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της 
χώρας , µε το αριθµ.132914/28-5-2011 από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων ποσό 6.000,00 € . 

9. Τα έσοδα από  Επιχορήγηση  και ειδικά τα αναγραφόµενα στον 
ΚΑΕ 0159003 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  6.500,00 € για την 
περιφερειακή ενότητα Πειραιώς & Νήσων. α) Η αύξηση οφείλεται στην 
επιχορήγηση για τµήµατα Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου 
αριθµ.96549/10-5-2011 Υπουργείο Αγροτικής. β) Η αύξηση οφείλεται στην 
επιχορήγηση για την κάλυψη οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων 
του προσωπικού µε τα προγράµµατα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της 
χώρας , µε το αριθµ.132914/28-5-2011 από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων ποσό 6.000,00 € .            
 
  Γ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

Για την αντιµετώπιση πιστώσεων που θα βρεθούν σε ανεπάρκεια 
ύστερα από την υποβολή αιτηµάτων των υπηρεσιών παρίσταται ανάγκη 
αυξοµείωσης των  παρακάτω ανά ειδικό φορέα πιστώσεων . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

01072 «∆/νση  Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 6.820,00 € , για συµβούλια για τις εξετάσεις υποψηφίων 
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οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 220.000,00 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871  Αύξηση πίστωσης ποσού 581.880,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων 
γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 
23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0899 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για ανάγκες της υπηρεσίας . 

KAE 1731 Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 € για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  207.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  143.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 5111 Mείωση συνολικού ποσού 4.758.689,59 €.  

( Αναλυτικά, µείωση κατά 758.689,59 για ενίσχυση των ΚΑΕ των Περιφερειακών 
ενοτήτων Αθηνών και µεταφορά ποσού 4.000.000,00 € για ενίσχυση του 
αποθεµατικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής).  

KAE 
977901072 

Αύξηση πίστωσης ποσού 16.800,00 € του έργου « Αναβάθµιση του Εθνικού 
κήπου», λόγω αύξησης Φ.Π.Α. , σύµφωνα µε το αρ. 63355/14-7-2011 έγγραφο της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

02072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0342 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.746,51 € για αµοιβές εποχιακού προσωπικού της 
κατασκήνωσης Ν. Πεντέλης . 

ΚΑΕ 0352 Εγγραφή πίστωσης ποσού 508,86 € για αµοιβές εποχιακού προσωπικού της 
κατασκήνωσης Ν. Πεντέλης . 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 8.800,00 € , για συµβούλια για τις εξετάσεις υποψηφίων 
οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 130.000,00 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 293.600,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1111 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 €, µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού για 
την ανάγκη πληρωµής δαπανών. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  285.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  1.600.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών 
δαπανών των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ 
τρίµηνο), από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ  Αύξηση πίστωσης ποσού 14.346,00 € από αύξηση του ΦΠΑ στο έργο «Μελέτη 
δικτύου όµβριων και συλλεκτήρων στους ΟΤΑ της Ν.Α. (∆ήµοι Μελισσιών, Ν. 
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976902031 Ερυθραίας, Κηφισιάς, Αιγάλεω)» . 

02191 ΒΤ ∆/νση Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0829 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για µεταφορά του 2010 της εκπαίδευσης . 

ΚΑΕ 1329 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

02192 ΒΤ ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 1329 Αύξηση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

03072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.288,22 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 269.880,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1214 Εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 € , για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για 
την κάλυψη αναγκών της δ/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού τοµέα Αθηνών µε εγγρ.αρ.πρωτ.42059/31-5-
2011 . 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  70.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  930.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

030193 Κ.Ε.∆.∆.Υ. 

ΚΑΕ 1512  Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για κοινόχρηστα του ΚΕ∆∆Υ . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

04072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0821 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για µεταφορές µαθητών στο ύψος των 
ετήσιων συµβατικών δαπανών . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 282.320,00 € , για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1329 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την ανάγκη πληρωµής δαπανών. 

ΚΑΕ 1723 Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για την ανάγκη πληρωµής δαπανών. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  2.020.415,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών 
δαπανών των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ 
τρίµηνο), από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ  Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € από αύξηση ΑΠΕ στο έργο «Ανακατασκευή 
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977704004 αποδυτηρίων - κολυµβητηρίων Αγίου Κοσµά» 

04191 ΝΤ ∆/νση Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0869 Αύξηση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

04192 ΝΤ ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0899 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για τιµολόγια του 2010 της εκπαίδευσης . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

05071 ∆ηµόσιες Επενδύσεις  

ΚΑΕ 
947905002 

Αύξηση πίστωσης ποσού 6.900,00 € για την πληρωµή του ΦΠΑ του έργου « 
Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών » 

05072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0342 Αύξηση πίστωσης ποσού 37.778,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία . Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0352 Αύξηση πίστωσης ποσού 11.343,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία. Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.100,00 € , για συµβούλια για τις εξετάσεις υποψηφίων 
οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0717 Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την µετακίνηση αιρετών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής.   

ΚΑΕ 0813 Αύξηση πίστωσης ποσού 600.000,00 € , για την πληρωµή ενοικίων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής.  

ΚΑΕ 0829 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € , για την πληρωµή δαπάνης µεταφοράς  µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της 
Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 331.200,00 €, για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 0875 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 €, για καθαρισµό υπηρεσιών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38616/6-7-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0879 Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € , για την πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 & Μείωση πίστωσης 
ποσού 12.000,00 € , και µεταφορά στον ΚΑΕ 1643 µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 
της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1111 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , για πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1411 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € , για την πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής 
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ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1511 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € , για την πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1643 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.000,00 € , από µεταφορά από τον ΚΑΕ 0879 µε το 
υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής . 

KAE 2569 Αύξηση πίστωσης ποσού  1.170.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών 
δαπανών των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ 
τρίµηνο), από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 3199 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , για επιστροφές εσόδων  µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 51486/22-6-2011 της Περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 5111 Αύξηση κατά συνολικό ποσό 4.485.077,83 (485.077,83 € από  αύξηση εσόδων &  
4.000.000,00 € από µεταφορά ποσού από το αποθεµατικό της Περιφερειακής 
Ενότητας Αθηνών)  και µείωση κατά συνολικό ποσό  4.136.396,43 € για την 
ενίσχυση των ΚΑΕ σύµφωνα µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής & το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 5152 Αύξηση πίστωσης ποσού 500.000,00 €, για ΠΣΕΑ µε  το υπ. αρ. 58616/7-7-2011 
της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 5291 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.186,02 € , από ισόποση αύξηση εσόδου για την 
καταβολή ετήσιας συνδροµής Ι. Μητροπόλεως Λαυρεωτικής στο λογαριασµό Α΄ 
Κοινωνικών Βοηθειών µε το υπ. αρ. 45309/8-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
973305007 

Αύξηση πίστωσης ποσού 27.264,93 € για το έργο « κατασκευή κοινοτικού οίκου 
ευγηρίας (γηροκοµείο) στην Κοινότητας 
∆ροσιάς» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 
58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Αττικής. 

KAE 
97620500115 

Αύξηση πίστωσης ποσού 405,00 € για το έργο « Προµήθεια (293) υπαιθρίων 
φωτιστικών για Κερατέα ,Κακή Θαλασσα , ∆ασκαλιο κλπ µεχρι τα ορια ∆ήµου 
Μαραθώνα » 

ΚΑΕ 
97620500118 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 555.592,00 € για το έργο « Μελέτη βελτιωσης 
διαδηµοτικής όδου Κορωπί – Καλύβια Θορικού» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης 
Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500119 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 165.379,00 € για το έργο « Μελέτη οριοθετησης 
ρεµατος ροκφελερ Νεας Μάκρης» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, 
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500120 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 270.594,00 € για το έργο « Μελέτη αναβάθµισης 
Λεωφόρου Φλέµινγκ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ 
αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500220 

Αύξηση πίστωσης ποσού 132.657,03 € για το έργο « Aναπαλαίωση κτιριου 
πολιτιστικής κληρονοµιας ∆ήµου Κρωπίας» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, 
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 
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ΚΑΕ 
97620500221 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 8.859,00 € για το έργο « Κατασκευή πεζογέφυρας στο 
ρέµα Εσχατίας περιοχής Αγίας Άννας του ∆ήµου Αχαρνών» µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της 
∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500222 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 56.177,22 € για το έργο « ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

     ΚΑΕ 
97620500223 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 63.676,97 € για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 
ΠΟΤΑΜΟ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 
58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Αττικής. 

ΚΑΕ 
9762050224 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 44.015,32 € για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
Ο∆ΟΥ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ»  
µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-
2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500225 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 83.800,00 € για το έργο «Συντηρηση & αποκατασταση 
Ιερού Ναού Αγιου Νικολάου Χαλιδούς & Αγιου Σαββα Παιανίας Αττικής» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής.   

ΚΑΕ 
97620500228 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 647.240,00 € για το έργο «Αποκατασταση Ιερού Ναου 
Αγ,Αναργυρων Κορωπιου» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το 
υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97620500229 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 263.000,00 € για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΝ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ»  

µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-
2011 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
977505005 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 78.519,96 € για το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΟ40 ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙ∆Ο∆Ο ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97760501 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή έργου «Για εκτέλεση 
εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισµός) » µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ.58616/07-07-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
97790501016 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 39.360,00 € για το έργο «KATAΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97790500213 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 52.800,00 € για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΑΕ 
97810500210 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 194.385,00 € για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ε.Ο 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΟΠΟΥ» µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 4031/07-07-2011 της 
Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής . 
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ΚΑΕ 
97810500211 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 43.650,00 € για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΥΛΩΝΑ» µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 58075/13-07-2011 έγγραφο 
της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

06072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0283 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για αποζηµίωση προσωπικού που 
συνταξιοδοτείται µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 0342 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.885,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία. Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0352 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.823,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία . Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

 ΚΑΕ 0711 Αύξηση πίστωσης  ποσού 6.000,00 € από αύξηση εσόδου για   την κάλυψη 
οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού µε τα προγράµµατα 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το αριθµ.132914/28-5-2011 από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 96.820,00 €, για αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών 
από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

ΚΑΕ 1121 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε  έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1211 Αύξηση πίστωσης ποσού 14.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

KAE 2334 Αύξηση πίστωσης ποσού  240.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

ΚΑΕ 5111 Mείωση κατά συνολικό ποσό 1.651.043,00 € για την ενίσχυση των ΚΑΕ σύµφωνα 
µε  έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

 

ΚΑΕ 5152 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού  . 

ΚΑΕ 
977106012 

Αύξηση πίστωσης ποσού 232,00 € για πληρωµή έργου «Αποπληρωµή του έργου 
¨Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στην ∆υτικής Αττικής - Αποκατάσταση 
οδικού δικτύου - Κατασκευή κιγκλιδωµάτων στη γέφυρα Βαρέα Μεγάρων »µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106013 

Αύξηση πίστωσης ποσού 56,00 € για πληρωµή έργου «Αποπληρωµή του έργου 
¨Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στην ∆υτικής Αττικής - Αποκατάσταση 
οδικού δικτύου - Οριζόντια σήµανση & χρωµατισµό στη γέφυρα Βαρέα Μεγάρων» 
µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106014 

Αύξηση πίστωσης ποσού 27,00 € για πληρωµή έργου «Αποπληρωµή του έργου 
¨Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στην ∆υτικής Αττικής - Αποκατάσταση 
οδικού δικτύου - Ασφαλτόστρωση στη γέφυρα Βαρέα Μεγάρων » µε ισόποση 
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µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής 
. 

ΚΑΕ 
977106019 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 202.490,00 € για πληρωµή έργου «Κατασκευή της 
υπ΄αρ.9 επαρχ. Οδού (τµήµα παράκαµψης διυλιστηρίων) µε ανισόπεδη» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106020 

Αύξηση πίστωσης ποσού 24.530,00 € για πληρωµή έργου «Επισκευή - συντήρηση 
επαρχ. & λοιπού οδικού δικτύου Μεγάρων - Ν. Περάµου » µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
977106021 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.200.000,00 € για πληρωµή έργου « Επισκευή-
Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 2011» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού, έγγραφο της ∆/νσης Αναπτ. Προγραµµατισµού 
της Περιφέρειας Αττικής.  

ΚΑΕ 
977906009 

Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για πληρωµή έργου «∆ιαχείριση 
εκκαµινευµάτων της Ελληνικής Χαλυβουργίας ΑΕ »µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας ∆υτικής Αττικής . 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 

07072 «∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού » 

ΚΑΕ 0229 Αύξηση πίστωσης ποσού 310.000,00 € για επιδόµατα  µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0288 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.600,00 € για καταβολή επιδοµάτων παρελθόντων 
ετών µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 44919/7-6-2011 έγγραφο 
της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0342 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.528,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία . Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0352 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.740,00 € για δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν 
δακοκτονία. Η πίστωση θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ µε έκτακτη επιχορήγηση του 
ΥΠΕΣ. 

ΚΑΕ 0515 Αύξηση πίστωσης ποσού 42.340,00 € για αποζηµίωση συλλογικών οργάνων  µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0711 Αύξηση πίστωσης  ποσού 6.000,00 € από αύξηση εσόδου για   την κάλυψη 
οδοιπορικών  & ηµερησίων αποζηµιώσεων του προσωπικού µε τα προγράµµατα 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , µε το αριθµ.132914/28-5-2011 
έγγραφο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων . 

ΚΑΕ 0813 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 € για πληρωµή ενοικίων  µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0814 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.000,00 € για πληρωµή µισθωµάτων µεταφορικών 
µέσων µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0819 Αύξηση πίστωσης ποσού 248.905,35 € για πληρωµή για λοιπές µισθώσεις µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 
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ΚΑΕ 0824 Αύξηση πίστωσης ποσού 80.000,00 € για πληρωµή λογ/σµών ΟΤΕ µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0829 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για πληρωµή λοιπών µεταφορών µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0832 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για πληρωµή λογ/σµών ∆ΕΗ µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0841 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για πληρωµή τιµ. δηµοσιεύσεων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0843 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0845 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0851 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0861 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0871 Αύξηση πίστωσης ποσού 375.580,00 €, το ποσό των 175.580,00 €, είναι για 
αποζηµίωση συµβεβληµένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 
µε το αριθµ. 23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & 
∆ικτύων, &  το ποσό των 200.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το 
υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

ΚΑΕ 0873 Αύξηση πίστωσης ποσού 300.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0879 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0899 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1111 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1211 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

   ΚΑΕ 1231 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 
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ΚΑΕ 1321 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1511 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1643 Αύξηση πίστωσης ποσού 400,00 € από αύξηση εσόδων από επιχορήγηση για 
τµήµατα Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου αριθµ.96549/10-5-2011 
Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίµων µε το υπ. αρ. 37001/27-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων. 

ΚΑΕ 1699 Αύξηση πίστωσης ποσού 100,00 € από αύξηση εσόδων από επιχορήγηση για 
τµήµατα Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου αριθµ.96549/10-5-2011 
Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίµων µε το υπ. αρ. 37001/27-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων.. 

KAE 2551 Αύξηση πίστωσης ποσού  104.000,00 € , για την πληρωµή λειτουργικών δαπανών 
των Ιδρυµάτων Πρόνοιας για το οικονοµικό έτος 2011 (Β΄,Γ΄, & ∆΄ τρίµηνο), από 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας. 

KAE 2713 Mείωση πίστωσης ποσού 182.000,00 €  και µεταφορά στον ΚΑΕ 2799 µε το υπ. 
αρ. 48439/16-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 

KAE 2799 Αύξηση πίστωσης ποσού 182.000,00 €  από µεταφορά από τον ΚΑΕ 2713 µε το 
υπ. αρ. 48439/16-6-2011 της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 

ΚΑΕ 3199 Αύξηση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για λοιπές επιστροφές µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 5111 Αύξηση κατά συνολικό ποσό 448.000,00 € από την αποζηµίωση συµβεβληµένων 
γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών µε το αριθµ. 
23122/3544/11/10-5-2011 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων 
λόγω µείωσης του αποθεµατικού στην 1η αναµόρφωση για το σκοπό αυτό  & 
Mείωση κατά συνολικό ποσό 8.283.523,38 € για την ενίσχυση των ΚΑΕ µε 
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
972907001 

Αύξηση πίστωσης ποσού 195.232,00 € για έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΕΗ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
972907002 

Mείωση πίστωσης ποσού 196.173,68 € και διαγραφή του έργου « Αποκατάσταση - 
Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου ∆ΕΗ Μεθάνων και µετατροπή σε Πολιτιστικό 
Κέντρο» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
973907002 

Mείωση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 € και διαγραφή του έργου «Ανέγερση 
λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-
2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97620700102 

Αύξηση πίστωσης ποσού 12.000,12 € για έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗΣ) 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑΚΙΩΝ Ν. 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-
2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97620700104 

Αύξηση πίστωσης ποσού 32.400,40 € για έργο «ΜΕΛΕΤΗ  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ 
ΑΦΑΙΑΣ & ΕΛΛΑΝΙΟΥ ∆ΙΟΣ » µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 

ΑΔΑ: 4Α5Μ7Λ7-Ο6Υ



 47 

38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

KAE 
97620700105 

Εγγραφή πίστωσης ποσού  150.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού 
για το έργο « ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ.   » 

ΚΑΕ 
97620700106 

Εγγραφή πίστωσης ποσού  154.700,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού 
για εργασίες αξιολόγησης και παρουσίασης των αποτελεσµάτων της κατάστασης 
του πρανούς του έργου « ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ Π. ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΥ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) στις ΘΕΣΕΙΣ Χ.Θ. 6+400 εως 6+480 και Χ.Θ. 
7+238,75 εως Χ.Θ. 7+290,34.» 

ΚΑΕ 
97710700104 

Mείωση πίστωσης ποσού 347.597,00 € του έργου «Αποκατάσταση βλαβεντος 
τµήµατος στηθαίου παραλιακής οδού Ντάπιας Αγ. Μαµµα πόλεως Σπετσών» µε το 
υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

ΚΑΕ 
97710700106 

Mείωση πίστωσης ποσού 5.114,75 € και διαγραφή του έργου «  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97710700107 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 652,82 € για έργο «Σήµανση Επαρχιακού οδικού 
δικτύου Ν. Σαλαµίνας » µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97710700108 

Εγγραφή πίστωσης ποσού  60.000,00 € µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού για 
το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.» 

ΚΑΕ 
977207001 

Mείωση πίστωσης ποσού 43.724,10 € και διαγραφή του έργου «  

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΥΟΠΗΣ ∆. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (Σ.Σ., 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΤΑΛΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97750700101 

Mείωση πίστωσης ποσού 1.855,31 €  και διαγραφή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ Ν. ΦΑΛΗΡΟ» (1Η 
Σ.Σ.)» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ  

97770700108 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 73.498,00 € για έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΕΩΣ ΟΡΙΑ 
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700112 

Mείωση πίστωσης ποσού 4.000,00 € και διαγραφή του έργου «ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» µε 
το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & 
Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700113 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.072,01 € για έργο « Κατεδάφιση αυθαιρέτων 
κατασκευών της εταιρίας VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝ.ΕΛΛΗΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στην οδό Ειρήνης Γκινη 59 στον Κορυδαλλό» µε το υπ. αρ. 
38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700114 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 274.868,86 € για έργο ««ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
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ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97790700209 

Αύξηση πίστωσης ποσού  3.843,83 € για έργο «Ανάπλαση δρόµων Εµπορικού 
Κέντρου ∆ήµου Νίκαιας» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 
53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700105 

Αύξηση πίστωσης ποσού  3.361,65 € για έργο «Εργασίες βελτίωσης - συντήρησης 
οδικού άξονα Λ. Ανδρέα Παπανδρέου» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε 
το υπ. αρ. 53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & 
Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700110 

Αύξηση πίστωσης ποσού 2.941,53 € για έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΑΚΤΗ ΑΓΑΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ» µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700112 

Αύξηση πίστωσης ποσού  93,49 € για έργο «Αποκατάσταση ζηµιών τµήµατος 
οδού από κεντρικό συνδετήριο δρόµο οικισµού Ποταµού προς περιοχή Αγίου 
Νικολάου κοινότητας Αντικυθήρων» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το 
υπ. αρ. 53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

ΚΑΕ 
97810700115 

Mείωση πίστωσης ποσού 933,42 € του έργου «Επείγουσες εργασίες στον οδικό 
άξονα Ρουφ - Πέραµα - Σκαραµαγκά δια Κορυδαλλού & Νικαίας» µε το υπ. αρ. 
38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700116 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 4.000,00 € για έργο «Εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου Ν. Σαλαµίνας» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700117 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έργο « Επείγουσες εργασίες 
συντήρησης - βελτίωσης της επαρχιακής οδού Γαλατά -Ερµιόνης » µε το υπ. αρ. 
38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700118 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 € για έργο « Συντήρηση - βελτίωσης οδικού 
δικτύου ∆ήµου Τροιζηνας » µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97810700119 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 166.000,00 € για έργο « 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700120 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 650.000,00 € για έργο « 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ - ΠΕΡΑΜΑ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700121 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 339.000,00 € για έργο « 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)" µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700122 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 610.000,00 € για έργο « 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700123 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 363.000,00 € για έργο  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. Νο 57 "ΓΑΛΑΤΑΣ - ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ 
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ" µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 
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ΚΑΕ 
97810700124 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 816.000,00 € για έργο 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Π. 
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ 
Ο∆ΩΝ 57 & 58 (ΝΕΑ) ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ - ΛΕΜΟΝΟ∆ΑΣΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ.» " 
µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700125 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 620.000,00 € για έργο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΥ Π. ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ 
ΧΑΡΑΞΗ)» µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97810700203 

Αύξηση πίστωσης ποσού 9.824,05 € για έργο « Συντήρηση πράσινου στην οδό Π. 
Επιδαύρου - Κόµβος Καλλονής (νέα χάραξη)» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97820700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 550.000,00 € για έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
ΚΡΗΠΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
97870700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 19.000,00 € για έργο «Επισκευή συντήρηση ανοικτών 
γηπέδων µπάσκετ στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ (Πειραϊκός Σύνδεσµος)» µε 
το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & 
Νήσων . 

ΚΑΕ 
97890700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 205.753,58 € για έργο «Βελτίωση δηµοτικής οδού 25ης 
Μαρτίου Γαλατά – Ανακατασκευή παρόδων πεζοδροµίων και κοινοχρήστων 
χώρων» µε το υπ. αρ. 53177/24-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων  

ΚΑΕ 
97890700102 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 421.505,95 € για έργο «Λειτουργία συντήρηση και 
παρακολούθηση µέσω συστήµατος SCAD4 των Η/Μ εγκαταστάσεων & των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού οδικών αξόνων αρµοδιότητας Νοµαρχίας 
Πειραιά» µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
97890700103 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 470.000,00 € για έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού. 

ΚΑΕ 
98290700101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 200.000,00 € για έργο «∆απάνες λειτουργίας νέας 
σήραγγας ∆ραπετσώνας ( Λογαριασµοί ΟTE -∆ΕΗ κλπ)» µε το υπ. αρ. 38293/25-
5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 
982907003 

Mείωση πίστωσης ποσού 200.000,00 € και διαγραφή του έργου « ∆απάνες 
λειτουργίας νέας σήραγγας ∆ραπετσώνας ( Λογαριασµοί ΟTE -∆ΕΗ κλπ)» µε το 
υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων 
. 

07191  ∆/νση Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0823 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή ταχυδροµικών τελών µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0831 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή ΕΥ∆ΑΠ µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0869 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
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ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1121 Εγγραφή πίστωσης ποσού 200,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1329 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.500,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1512 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για πληρωµή κοινόχρηστων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

07192  ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 

ΚΑΕ 0823 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για πληρωµή ταχυδροµικών τελών µε 
ισόποση µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 0869 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1121 Εγγραφή πίστωσης ποσού 200,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1329 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.500,00 € για πληρωµή δαπανών µε ισόποση µείωση 
του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 48439/16-6-2011 έγγραφο της Περιφερειακής 
ενότητας Πειραιώς & Νήσων 

ΚΑΕ 1512 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή κοινόχρηστων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

 07193 ΚΕ∆∆Υ 

ΚΑΕ 0831 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή ΕΥ∆ΑΠ µε ισόποση µείωση του 
αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας 
Πειραιώς & Νήσων . 

ΚΑΕ 1512 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για πληρωµή κοινόχρηστων µε ισόποση 
µείωση του αποθεµατικού µε το υπ. αρ. 38293/25-5-2011 έγγραφο της 
Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς & Νήσων . 

 

  Ύστερα από τα παραπάνω η κίνηση του αποθεµατικού (ΚΑΕ 
5111/Φορέα 072) διαµορφώνεται ως εξής : 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αποθεµατικό 
όπως 
διαµορφώθηκε µε 
 την αρ. 84/10-5-
2011 απόφαση 
Π.Σ. : 

36.480.749,29 243.675,47 5.220.010,55 12.772.823,53 54.717.258,84 

Ενίσχυση αυτού      
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λόγω 

Α) Αύξηση 
εσόδων  

  6.698.715,00 1.989.563,85   342.820,00    736.420,00 9.767.518,85 

B) Από µείωση 
εξόδων 

                 

0,00 

     12.000,00              0,00  1.981.398,26   1.993.398,26 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 

   

43.179.464,29 

2.245.239,32 5.562.830,55 15.490.641,79 66.478.175,95 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ      

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΙΩΣΕΩΝ  

(για ενίσχυση 
πιστώσεων) 

7.457.404,59 5.652.882,45 1.993.863,00 10.553.341,64 25.657.491,68 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 

35.722.059,70 -3.407.643,13 3.568.967,55 4.937.300,15 40.820.684,27 

Ενίσχυση 
Αποθεµατικού 

-4.000.000.00 4.000.000,00 0,00 0,00  0,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

 

31.722.059,70 592.356,87 3.568.967,55 4.937.300,15 40.820.684,27 

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Π.Σ. κ.κ. Β. Κικίλιας, Π. 
Αλεβίζος, Α. Αυγερινός, Χ. ∆αµάσκος, Γ. Ζαφειρόπουλος, Ι. Ηλίας, Γ. 
Καµµένος, Θ. Καραϊνδρου, Α. Καραµανλή, Π. Μηταράκης, Σ. Σπυρίδων, Ι. 
∆ηµαράς, Ν. Γαλανός, Γ. Γιοµπαζολιάς, Μ. Κωνσταντάκου, Ε. Παναγούλης, 
Α. Πιπιλή, Ν. Βούτσης, Γ. Βαρεµένος, ∆. Τσουκαλάς και Χ. Καπάταης. 

 
Λευκό δήλωσαν οι Π.Σ. κ.κ. Κ. ∆ιάκος, Γ. ∆ηµαράς, Γ. Ψαριανός και ∆. 

Βαρελάς. 
 
Οι Π.Σ. κ.κ. Α. Παφίλης, Ε. Ζαφειρίου, Ι. Κοκκινόπουλος, ∆. Κυπραίος, 

Ι. Μανουσογιαννάκης και Α. Μπαλού ψήφισαν υπέρ µόνο για τα κονδύλια 
που αφορούν στα ΑµεΑ και δήλωσαν λευκό όσον αφορά την υπόλοιπη 
τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011. 
 

 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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