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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 404/2014 
 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11/02/2014.  

 
Θέμα 64o  

Εισήγηση για την υπ’ αρ. 1 τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Με την υπ΄ αριθμ. 304/3-10-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  της Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Αττικής και 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον νόμο, με αριθμό (ΑΔΑ: ΒΛΛ17Λ7-0ΨΖ). Η απόφαση 
αυτή επικυρώθηκε από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το αριθμ. πρωτ. 68780/55936/27-
12-2013 έγγραφο και ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής εκτελείται κανονικά . 

Σας υποβάλλουμε σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισμού οικoνομικού έτους 2014 της 
Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο επέρχεται αύξηση των εσόδων κατά το ποσό 
1.180.068,13 ευρώ και επέρχονται αυξομειώσεις εξόδων & λοιπές τροποποιήσεις . 
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 της Περιφέρειας Αττικής  αλλάζει ο 
τίτλος των έργων ως εξής : 

1. Ο τίτλος του ΚΑΕ 976901088 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.» αλλάζει 
σε «ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ7-0ΜΟ
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ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ)» της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών. 

2. Ο τίτλος του ΚΑΕ 976901092 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)» αλλάζει σε «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΛΑΥΡΙΟ» της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα 
Αθηνών. 

3. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977701026 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» αλλάζει σε «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)» της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα 
Αθηνών. 

4. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977901165 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΩΝΗΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ» αλλάζει σε «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού τομέα Αθηνών. 

5. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977901166 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΔΙΟΝ 
ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» αλλάζει σε «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ 
ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών. 

6. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977702006 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΛΟΦΟΥ» αλλάζει σε «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

7. Ο τίτλος του ΚΑΕ 973304014 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» αλλάζει σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ)» της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου τομέα Αθηνών. 

8. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977704019 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» αλλάζει σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
τομέα Αθηνών. 

9. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977707022 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» αλλάζει σε «"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά . 

10. Ο τίτλος του ΚΑΕ 978107014 «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ)» 
αλλάζει σε «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.» της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά . 

11. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977308002 «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ» αλλάζει σε «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. 
ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ» της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων . 

12. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977908014 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟ» αλλάζει σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων . 

13. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977908018 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΤΑ» αλλάζει 
σε «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων . 

 
Β.  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΣΟΔΩΝ 

1) Οι Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά οι   αναγραφόμενοι στον ΚΑΕ 
1252 μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των  90.320,49 € , βάση της απόφασης κατανομής 
έτους 2014 με το αριθμ.πρωτ.52351/2013/21-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

            Ειδικότερα : 
     ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

              ποσό   54.671,97 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
        ποσό     8.952,86 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 

   ποσό     8.179,95 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 
        ποσό   11.383,13 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά   
        ποσό     7.132,58 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων    
  

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ7-0ΜΟ
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2) α) Τα έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και 
ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 611801 αυξάνονται κατά το  ποσό 34.560,15 € . Η αύξηση 
οφείλεται στα υπόλοιπα από ληξιπρόθεσμα του έτους 2013 και  αφορούν δαπάνες για 
μεταφορά μαθητών  . 
Αναλυτικότερα :  
ποσό          5.203,62  € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών   
ποσό        13.068,26  € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 
ποσό        16.288,27  € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων 
β) Τα έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και 

ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 611802 αυξάνονται κατά το ποσό 799.640,29 € , για 
ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού  προς της εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ & 
ΕΥΑΘ ΑΕ με την αριθμ. πρωτ.38560/26-9-2013 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & 
Οικονομικών για την Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών. 

3) Τα έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας παρελθόντων ετών, και ειδικά τα 
αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 8111 μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των  1.601.427,74 €. Η 
μείωση  οφείλεται στη κατανομή πίστωσης από τακτική επιχορήγηση μηνός Δεκεμβρίου έτους 
2013 με το αριθμ.πρωτ.52351/21-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  
Ειδικότερα : 
ποσό      969.360,46 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό      158.738,12 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό      145.035,53 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 
ποσό      201.828,94 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά   
ποσό      126.464,69 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων    

4) Τα έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα & Ιδρύματα Προνοίας παρελθόντων ετών, και 
ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 8113 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  
1.681.118,00 €. α) ποσό 88.999,00 € η αύξηση οφείλεται στη τακτοποίηση της είσπραξης από 
την πρόβλεψη εσόδου του διατροφικού επιδόματος μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013 με το 
αριθμ.πρωτ.1321/11-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών β) ποσό 1.411.426,00 € η 
αύξηση οφείλεται στην καταβολή του  Δ τρίμηνου 2013 επιχορήγησης των ιδρυμάτων με το 
αριθμ.πρωτ.Δ29/34066/1334/18-10-2013 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας  γ) ποσό 180.693,00 € η αύξηση οφείλεται στην επιχορήγηση από 
αδιάθετα ποσά οικονομικού έτους 2013 με αριθμ. πρωτ.Δ29/40730/1516/29-11-2013 έγγραφο 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας .  
Ειδικότερα : 
ποσό   1.311.458,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό      239.426,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό        81.360,00 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 
ποσό        39.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά   
ποσό          9.874,00 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων 

5) Τα έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών παρελθόντων ετών, και ειδικά τα αναγραφόμενα 
στον ΚΑΕ 8114 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  300.000,00 €. Η αύξηση οφείλεται 
στη κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012- 2013 για την 
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. 

6) Τα έσοδα από Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς και ειδικά 
τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 8119 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  34.996,92 €. α) 
ποσό 764,00 €  με το υπ΄ αριθμ. εγγρ. 8856/39891/2-4-2013 του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά οδοιπορικά των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής β) ποσό 10.331,00 €  με το υπ΄ αριθμ. εγγρ. 13960/30-5-2013 του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά οδοιπορικά των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής γ) ποσό 23.901,92 €  με το υπ΄ αριθμ. εγγρ. 1406/42272/5-4-2013 του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά μισθοδοσία εποχικού προσωπικού 
με σύμβαση 8 μηνών των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.  
Ειδικότερα :     
ποσό      13.314,96 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό      15.108,96 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 
ποσό           395,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά  
ποσό        6.178,00 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων    

7) Τα έσοδα από Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς 
Λογαριασμούς εσωτερικού, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 8121 αυξάνονται κατά το 
συνολικό ποσό των 21.501,00 €. α) μειώνονται κατά ποσό 33.015,00 €  και οφείλεται στη 
τακτοποίηση της είσπραξης από την επιχορήγηση σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 54075/6894/24-
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10-2013 & 27855/3656/14-6-2013 έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & 
Δικτύων που αφορούν το Α & B τρίμηνο 2013 συνολικού ποσού 1.539.968,55 € το οποίο 
επιμερίζεται σε 695.008,55 € &  844.960,00 € αντίστοιχα για πρωτοβάθμιες & δευτεροβάθμιες 
ιατρικές επιτροπές, λόγω υψηλότερης πρόβλεψης κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. 
β) αυξάνονται κατά ποσό 54.516,00 €  και οφείλεται σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.2/66556/15-7-
2013 απόφαση Γ.Λ.Κ. &  τα υπ’ αριθμ.3555/11-11-2011, 3970/24-12-2012 ,1983/1-7-2013 
έγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας .  
Ειδικότερα: 
ποσό  - 15.587,40 €  μειώνεται για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό    13 765,27 € μειώνεται για την περιφ. ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό    13.358,38 €  αυξάνεται για την περιφ. ενότητα Δυτικής Αττικής 
ποσό      9.964,75 € μειώνεται για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά   

8) Τα ταμειακά υπόλοιπα του Προϋπολογισμού 2014 αυξομειώνονται ανά   περιφερειακή ενότητα 
για τις ανάγκες του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής ως εξής : 
Μείωση κατά ποσό  3.560.710,89 € για  τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
Αύξηση κατά ποσό  3.340.725,65 € για την περ. ενότητα Ανατολικής Αττικής 
Μείωση κατά ποσό  3.147.126,41 € για την περ. ενότητα Δυτικής Αττικής 
Αύξηση κατά ποσό  1.415.500,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς 
Αύξηση κατά ποσό  1.951.611,65 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων 

 
Γ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

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 : 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

01072 «Δ/νση  Οικονομικών» 

ΚΑΕ Α110 

 

Μείωση αποθεματικού συνολικού ποσού  2.088.712,65 € . 

Α) Μείωση εσόδων συνολικού ποσού 2.484.028,81 € (=2.116.301,91 – 
4.600.330,72).Αύξηση εσόδων ποσού  2.116.301,91 €. α1) αύξηση ποσού 5.203,62 
€ από τον ΚΑΕ 611301. α2) αύξηση ποσού 799.640,29 € από τον ΚΑΕ 611302. α3) 
αύξηση ποσού  1.311.458,00 € από τον ΚΑΕ 8113 εκ των οποίων ποσό 
847.000,00 € που προέρχονται από επιχορήγηση ιδρυμάτων αυξάνουν το 
αποθεματικό διότι τα ιδρύματα πληρώθηκαν στο οικ. έτος 2013 με ιδίους πόρους. 
α5) Μείωση εσόδων συνολικού ποσού  4.600.330,72 € , α5.1)ποσό  54.671,97 € 
από ΚΑΕ 1252, α5.2)ποσό  969.360,46 €  από ΚΑΕ 8111,α5.3) ποσό  15.587,40 € 
από τον ΚΑΕ 8121 α5.4)Τ120 ποσό 3.560.710,89 € για τη χρηματοδότηση έργων 
περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Νήσων. Β) Αύξηση 
αποθεματικού συνολικού ποσού 395.316,16 € (=32.015.774,16 -31.620.458,00) για 
ενίσχυση πιστώσεων β1) αύξηση αποθεματικού ποσού 32.015.774,16 € από 
μείωση ΚΑΕ  λειτουργικών & ΚΑΕ των έργων των περιφερειακών ενοτήτων 
Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού, Νοτίου τομέα Αθηνών  β2) μείωση ποσού  
31.620.458,00 €  για ενίσχυση πιστώσεων για τους ΚΑΕ  λειτουργικών & ΚΑΕ των 
έργων των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού, Νοτίου τομέα 
Αθηνών συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014, 259354/30-12-2013, 
17886/24-1-2014, 20704/3-2-2014 των δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακών 
ενοτήτων Αθηνών. 

ΚΑΕ 021101 Αύξηση πίστωσης ποσού 250.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 021301 Αύξηση πίστωσης ποσού 7.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 022101 Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.500,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 029101 Αύξηση πίστωσης ποσού 120.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 0292 Αύξηση πίστωσης ποσού 35.000,00 €, για το ΚΑΕ 029201 αύξηση ποσό 40.000,00 
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01 & 02 € με ισόποση μείωση του αποθεματικού & για ΚΑΕ 029202 μείωση ποσό 5.000,00 
€ και μεταφορά στον ΚΑΕ 029302 συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του 
τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 0293 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για το ΚΑΕ 029301 αύξηση ποσό 15.000,00 
€ με ισόποση μείωση του αποθεματικού & για ΚΑΕ 029302 αύξηση ποσό 5.000,00 
€ από μεταφορά από τον ΚΑΕ 029202 συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του 
τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 035501 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ.257113/23-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του τμήματος Εκπαίδευσης προσωπικού . 

ΚΑΕ 038501 Αύξηση πίστωσης ποσού 26.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ.257113/23-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του τμήματος Εκπαίδευσης προσωπικού . 

ΚΑΕ 051501 Αύξηση πίστωσης ποσού 150.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 063102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 071102 Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 071302 Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 071602 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.400,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 071702 Αύξηση πίστωσης ποσού 7.500,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 082302 Μείωση πίστωσης ποσού 5.172,60 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 082902 Μείωση πίστωσης ποσού 3.770,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 083103 Εγγραφή πίστωσης ποσού 799.640,29 € , για ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών 
ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού  προς της εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ & ΕΥΑΘ ΑΕ συμφώνα με το 
αριθμ. πρωτ.38560/26-9-2013 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών . 

ΚΑΕ 084102 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.621,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 084402 Μείωση πίστωσης ποσού 476.753,14 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 084502 Μείωση πίστωσης ποσού 32.562,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 085102 Μείωση πίστωσης ποσού 23.893,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 0861 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 54.200,00 €, για το ΚΑΕ 086101 αύξηση ποσό 
50.000,00 € & για το ΚΑΕ 086102 αύξηση ποσό 4.200,00 € για υποχρεώσεις 
τρέχοντος & παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 086902 Μείωση πίστωσης ποσού 60.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 087102 Μείωση πίστωσης ποσού 56.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 087302 Μείωση πίστωσης ποσού 115.414,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 087902 Μείωση πίστωσης ποσού 440.789,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 088102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 12.350,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 089202 Αύξηση πίστωσης ποσού 57.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 089902 Αύξηση πίστωσης ποσού 6.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1111 Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 154.116,00 €, για το ΚΑΕ 111101 αύξηση 
ποσό 200.000,00 € & για ΚΑΕ 111102 μείωση ποσό 45.884,00 €  για υποχρεώσεις 
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01 & 02 τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 112102 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.460,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 121102 Μείωση πίστωσης ποσού 5.706,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 121902 Μείωση πίστωσης ποσού 1.140,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 123102 Μείωση πίστωσης ποσού 4.500,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 1311 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 760.245,80 €, για το ΚΑΕ 131101 ποσό 
750.000,00 € & για ΚΑΕ 131102  ποσό 10.245,80 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος & 
παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1321 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 178.527,65 €, για το ΚΑΕ 132101 ποσό 
150.000,00 € & για ΚΑΕ 132102  ποσό 28.527,65 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος & 
παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1329 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 224.000,00 €, για το ΚΑΕ 132901 αύξηση 
ποσό 300.000,00 € & για ΚΑΕ 132902 μείωση ποσό 76.000,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος & παρελθόντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1421 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 55.000,00 €, για το ΚΑΕ 142101 ποσό 
20.000,00 € & για ΚΑΕ 142102 ποσό 35.000,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος & 
παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1511 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 22.200,00 €, για το ΚΑΕ 151101 αύξηση ποσό 
50.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους & για ΚΑΕ 151102 μείωση ποσό 
27.800,00 €  με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1641  01 
& 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 65.000,00 €, για το ΚΑΕ 164101 αύξηση ποσό 
70.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους & για ΚΑΕ 164102 μείωση ποσό 
5.000,00 €  με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1642  01 
& 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 €, για το ΚΑΕ 164201 αύξηση ποσό 
50.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους & για ΚΑΕ 164202 μείωση ποσό 
30.000,00 €  με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 164302 Εγγραφή πίστωσης ποσού 185.106,33 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1699 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 175.000,00 € για το ΚΑΕ 169901 αύξηση 
ποσό 530.000,00 € & για ΚΑΕ 169902 μείωση ποσό 355.000,00 €  για 
υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 171102 Μείωση πίστωσης ποσού 1.961,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 171201 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 171301 Αύξηση πίστωσης ποσού 25.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1723 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 9.000,00 €, για το ΚΑΕ 172301 αύξηση ποσό 
1.900.000,00 € & για ΚΑΕ 172302 μείωση ποσό 1.891.000,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1725 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 83.000,00 €, για το ΚΑΕ 172501 αύξηση ποσό 
90.000,00 € & για ΚΑΕ 172502 μείωση ποσό 7.000,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1729  01 
& 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 261.755,00 €, για το ΚΑΕ 172901 αύξηση 
ποσό 300.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους & για ΚΑΕ 172902 μείωση 
ποσό 38.245,00 €  με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 255102 Αύξηση πίστωσης ποσού 8.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 256902 Εγγραφή πίστωσης ποσού 90.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.856,00 €, με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 για 
διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών. 
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ΚΑΕ 279902 Μείωση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 319902 Αύξηση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 325902 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.500,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 515101 Εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000.000,00 €, για την έκφραση αλληλεγγύης στους 
σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς με απόφαση Περιφερειακού Συμβούλιου 42/4-2-
2014 με ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 515202 Μείωση πίστωσης ποσού 621.769,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 521601 Αύξηση πίστωσης ποσού 500.000,00 €, από μεταφορά από τον ΚΑΕ 522001. 

ΚΑΕ 522001 Μείωση πίστωσης ποσού 500.000,00 €, και μεταφορά στον ΚΑΕ 521601 λόγω 
λανθασμένου ΚΑΕ . 

ΚΑΕ 724101 Μείωση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 
976901051 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «Δημιουργία συστήματος διοικητικής 
πληροφόρησης (MIS)»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97690105101 ποσό 75.000,00 € από 
ΚΑΕ 97690105102 ποσό 75.000,00 €. 

ΚΑΕ 
976901061 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΞΙ (6) ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97690106101 ποσό 
40.000,00 € από ΚΑΕ 97690106102 ποσό 40.000,00 €. 

ΚΑΕ 
976901062 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤ»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97690106201 ποσό 50.000,00 € από 
ΚΑΕ 97690106202 ποσό 50.000,00 €. 

ΚΑΕ 
976901088 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης ποσού 54.000,00 €, έργου «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)»,  μείωση στο ΚΑΕ 
97690108801 ποσό 300.000,00 € με ισόποση αύξηση του αποθεματικού και 
αύξηση στον  ΚΑΕ 97690108802 ποσό 246.000,00 € συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97690109101 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 95.000,00 €, έργου «ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. 19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97690109201 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 246.000,00 €, έργου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΛΑΥΡΙΟ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97690109301 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 467.400,00 €, έργου «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ» με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97690109401 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 €, έργου «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97750104901 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 650.000,00 €, έργου «ΕΠEIΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770101902 

Μείωση πίστωσης ποσού 947.520,34 €, έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με 
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το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770102002 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770102401 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 196.308,00 €, έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770102501 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 399.973,01 €, έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770102601 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 51.993,00 €, έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)» με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770102701 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 600.000,00 €, έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97780100102 

Μείωση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, «Καταπολέμηση κουνουπιών(Παρελ.Ετών)» 
με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 
97790107402 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 2.506.386,41 €, έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ -
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1(Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με 
το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790109302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.294.451,91 €, έργου «Ανάπλαση ελεύθερων χώρων 
αστικού ιστού δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό 
(παρελθ. ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790114702 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.570.290,00 €, έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση 
κτιρίου οδού Πολυγνώτου 2-4 στην Πλάκα(Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790114802 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 213.784,67 €, έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ (Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
977901162 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ"»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97790116201 ποσό 
2.000.000,00 € από ΚΑΕ 97790116202 ποσό 2.000.000,00 €. 

ΚΑΕ 
977901163 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97790116301 ποσό 500.000,00 € από 
ΚΑΕ 97790116302 ποσό 500.000,00 €. 

ΚΑΕ 

97790116601 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 50.000,00 €, έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790116701 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 33.000,00 €, έργου «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΠΕΝΙΖΕΛΩΝ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810100902 

Μείωση πίστωσης ποσού 530.000,00 €, έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 
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ΚΑΕ 

97810101402 

Μείωση πίστωσης ποσού 760.000,00 €, έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810101502 

Μείωση πίστωσης ποσού 645.950,48 €, έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ –ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1» με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810101601 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 €, έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810101701 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000.000,00  €, έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟ 2» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

02072 «Δ/νση Οικονομικών » 

ΚΑΕ 051502 Μείωση πίστωσης ποσού 752,60 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 082902 Μείωση πίστωσης ποσού 6.500,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084302 Μείωση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084402 Μείωση πίστωσης ποσού 22.470,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084502 Μείωση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 0869 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 4.170,00 €, για το ΚΑΕ 086901 αύξηση ποσό 
20.000,00 € & για ΚΑΕ 086902 μείωση ποσό 24.170,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 087102 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.740,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087302 Μείωση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού με 
έγγραφο συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087502 Μείωση πίστωσης ποσού 94.476,86 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087902 Μείωση πίστωσης ποσού 986,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 
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ΚΑΕ 089202 Αύξηση πίστωσης ποσού 394,67 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 0899 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 7.576,63 €, για το ΚΑΕ 089901 αύξηση ποσό 
10.400,00 € & για ΚΑΕ 089902 μείωση ποσό 2.823,37 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 1111 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 3.880,00 €, για το ΚΑΕ 111101 αύξηση ποσό 
15.000,00 € & για ΚΑΕ 111102 μείωση ποσό 18.880,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 1211 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 €, για το ΚΑΕ 121101 αύξηση ποσό 
1.500,00 € & για ΚΑΕ 121102 μείωση ποσό 500,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος 
έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 
21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 1231 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00 €, για το ΚΑΕ 123101 αύξηση ποσό 
5.000,00 € & για ΚΑΕ 123102 μείωση ποσό 1.000,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος 
έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 
21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 132902 Μείωση πίστωσης ποσού 1.600,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 169902 Μείωση πίστωσης ποσού 1.252,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 1723 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 1.250,42 €, για το ΚΑΕ 172301 αύξηση ποσό 
15.400,00 € & για ΚΑΕ 172302 μείωση ποσό 14.149,58 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 1729 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 15.018,42 €, για το ΚΑΕ 172901 αύξηση ποσό 
21.500,00 € & για ΚΑΕ 172902 μείωση ποσό 6.481,58 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 255102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 6.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 256902 Εγγραφή πίστωσης ποσού 74.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 για 
διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών. 

ΚΑΕ 271302 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.432,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.127/4-2-2013 έγγραφο 
Δ/νσης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. 

ΚΑΕ 

97750204901 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000.000,00 €, έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με ισόποση μείωση 
του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750205001 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 45.070,00 €, έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ» με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ Αύξηση πίστωσης ποσού 96.577,70 €, έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του 
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97770200501 αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770200601 

Μείωση πίστωσης ποσού 96.577,70 €, έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 
με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770200701 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 154.000,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97780200102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 23.000,00 €, «Καταπολέμηση κουνουπιών(Παρελ. 
Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-
1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 

97790207602 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και 
δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής(Παρελ.Ετών)» 
με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790208602 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «Αναπλάσεις - Δημιουργία δρόμων 
ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη(Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810200101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 230.000,00 €, έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

03072 «Δ/νση Οικονομικών » 

ΚΑΕ 051502 Μείωση πίστωσης ποσού 1.286,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 071102 Μείωση πίστωσης ποσού 2.952,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 082902 Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού με το 
αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 084302 Μείωση πίστωσης ποσού 5.400,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084402 Μείωση πίστωσης ποσού 27.587,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084502 Μείωση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 085102 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.270,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 0869 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 19.100,00 €, για το ΚΑΕ 086901 αύξηση ποσό 
20.000,00 € & για ΚΑΕ 086902 μείωση ποσό 900,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος 
έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 
17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087102 Μείωση πίστωσης ποσού 25.770,00 €, με ισόποση μείωση εσόδου για αποζημίωση 
πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές, συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 
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έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 0875 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 7.721,35 €, για το ΚΑΕ 087501 αύξηση ποσό 
100.000,00 € & για ΚΑΕ 087502 μείωση ποσό 92.278,65 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 087902 Μείωση πίστωσης ποσού 200,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 089202 Μείωση πίστωσης ποσού 12.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 089902 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.502,53 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 111102 Μείωση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 121102 Μείωση πίστωσης ποσού 916,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 121402 Μείωση πίστωσης ποσού 2.090,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 121902 Μείωση πίστωσης ποσού 500,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 123102 Μείωση πίστωσης ποσού 1.500,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 131102 Μείωση πίστωσης ποσού 2.274,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 1329 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 32.006,00 €, για το ΚΑΕ 132901 αύξηση ποσό 
35.000,00 € & για ΚΑΕ 132902 μείωση ποσό 2.994,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 1511 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 1.541,00 €, για το ΚΑΕ 151101 αύξηση ποσό 
4.000,00 € & για ΚΑΕ 151102 μείωση ποσό 2.459,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος 
έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 
17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 151202 Αύξηση πίστωσης ποσού 15.226,89 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 169902 Μείωση πίστωσης ποσού 700,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 1723 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 35.575,00 €, για το ΚΑΕ 172301 μείωση ποσό 
35.000,00 € & για ΚΑΕ 172302 μείωση ποσό 575,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος 
έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 
17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 255102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 
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ΚΑΕ 256902 Εγγραφή πίστωσης ποσού 8.693,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 για 
διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών. 

ΚΑΕ 271302 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.477,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.1178/23-1-2013 έγγραφο 
Δ/νσης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μεριμνάς. 

ΚΑΕ 319902 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 
976903001 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΡΟΜΑ»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97690300101 ποσό 60.000,00 € από ΚΑΕ 
97690300102 ποσό 60.000,00 €. 

ΚΑΕ 
97770301301 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 100.000,00 €, έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ» με 
ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770301401 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 77.603,00  €, έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα 
με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97780300102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 39.705,00 €, «Καταπολέμηση κουνουπιών(Παρελ. 
Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού με έγγραφο αρ. πρωτ. 17886/24-1-
2014 της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 

97790312401 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «Ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών με 
στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790313902 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «Ανάπλαση των οδών Προύσης ,Μ. 
Αντύπα & Αγίας Βαρβάρας στους Δήμους Αιγάλεω & Αγίας 
Βαρβάρας(Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790314101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 825.000,00  €, έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

04072 «Δ/νση Οικονομικών » 

ΚΑΕ 051502 Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 6.450,00 € , ποσό 25,00 € από ισόποση 
μείωση εσόδου για ΔΙΕ γιατρών,  ποσό 6.425,00 €, με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 071102 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών.. 

ΚΑΕ 082103 Εγγραφή πίστωσης ποσού 5.203,62 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου το οποίο προέρχεται από υπόλοιπα χρηματοδότησης για 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εισπραχτήκαν το οικονομικό έτος 2013, συμφώνα 
με το αριθμ.πρωτ.3220/6-2-2014 έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών . 

ΚΑΕ 082902 Εγγραφή πίστωσης ποσού 10.172,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 083102 Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ7-0ΜΟ



 

 - 14 - 

Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084102 Μείωση πίστωσης ποσού 107,01 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084302 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.380,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084402 Αύξηση πίστωσης ποσού 24.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084502 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.184,50 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 085102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.005,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 086102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 246,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με έγγραφο με το αρ. πρωτ. 20704/3-
2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 086902 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 24.147,96 €, με ισόποση μείωση εσόδου για αποζημίωση 
πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές,  συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087102 Αύξηση πίστωσης ποσού 840,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους για 
πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές από ισόποση αύξηση εσόδου συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 087502 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 63.201,50 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087902 Μείωση πίστωσης ποσού 34.669,60 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 089902 Μείωση πίστωσης ποσού 455,20 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 111102 Μείωση πίστωσης ποσού 45.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 123102 Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 131102 Μείωση πίστωσης ποσού 5.400,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 132102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 623,60 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 132902 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 28.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 151102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 9.200,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 
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ΚΑΕ 151202 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 169902 Μείωση πίστωσης ποσού 884,50 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 171202 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 172302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 10.500,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 172902 

 

Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 για 
διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών. 

ΚΑΕ 255102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 197.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 
973304014 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης ποσού 400.084,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ)»,  
μεταφορά στο ΚΑΕ 97330401401 ποσό 2.300.084,00 € μεταφορά από ΚΑΕ 
97330401402 ποσό 1.900.000,00 € & η διαφορά με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
976904031 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ»,  
μεταφορά στο ΚΑΕ 97690403101 ποσό 200.000,00 € από ΚΑΕ 97690403102 
ποσό 200.000,00 €. 

ΚΑΕ 

97770401202 

Μείωση πίστωσης ποσού 294.210,00 €, έργου «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
977704016 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97770401601 ποσό 
6.000.000,00 € από ΚΑΕ 97770401602 ποσό 6.000.000,00 €. 

ΚΑΕ 
977704017 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΛΙΟΥΓΚΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97770401601 ποσό 
300.000,00 € από ΚΑΕ 97770401602 ποσό 300.000,00 €. 

ΚΑΕ 
97770401901 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 530.000,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770402001 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.294.451,41 €, έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ANOIKTΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97780400102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 34.000,00 €, «Καταπολέμηση κουνουπιών(Παρελ. 
Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού με έγγραφο αρ. πρωτ. 20704/3-2-
2014 της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΦΟΡΕΑΣ 

05072 «Δ/νση Οικονομικών » 

  ΚΑΕ Α110 Αύξηση αποθεματικού συνολικού ποσού  601.259,98 € . 

 Αναλυτικά επέρχεται : Α) Αύξηση εσόδων συνολικού ποσού  3.739.540,90 € 
(=3.909.231,88 – 169.690,98). Αύξηση εσόδων ποσού   3.909.231,88 €. α1)αύξηση 
ποσού  300.000,00 € από τον ΚΑΕ 8114 από μεταφορές μαθητών α2) αύξηση 
ποσού  15.765,27 € από τον ΚΑΕ 8121 α3) αύξηση ποσού 13.314,96 € από τον 
ΚΑΕ 8119 εκ των οποίων ποσό 11.950,96 € που αφορούν εποχιακό προσωπικό 
των δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης αυξάνουν το αποθεματικό διότι έχουν είδη 
προβλεφθεί οι πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2013 - 2014. α4) αύξηση 
ποσού  239.426,00 € από τον ΚΑΕ 8113 εκ των οποίων ποσό 175.000,00 € που 
προέρχονται από επιχορήγηση ιδρυμάτων αυξάνουν το αποθεματικό διότι τα 
ιδρύματα πληρώθηκαν στο οικ. έτος 2013 με ιδίους πόρους. αύξηση ποσού  
9.964,75 € από τον ΚΑΕ 8121. α5)αύξηση από Τ120 περιφερειακής ενότητας 
Δυτικής Αττικής ποσού 3.340.725,65 € για τη χρηματοδότηση έργων α6) Μείωση 
ποσού  169.690,98 € από τους ΚΑΕ 1252, 8111, 8121 Β) Αύξηση αποθεματικού 
συνολικού ποσού  3.138.280,92 € (=1.384.000,00 -4.522.280,92) για ενίσχυση 
πιστώσεων.β1) αύξηση  ποσού  1.384.000,00 € από μείωση ΚΑΕ 081302, 089201, 
089202, 089402, 164302 β2) μείωση ποσού 4.522.280,92 € για ενίσχυση 
πιστώσεων για τους ΚΑΕ 071101, 082102, 082301, 082302, 083101, 083102, 
083202, 084101, 084502, 086901, 087901, 111101, 111102, 151101, 164301, 
169901, 169902, 172302, 172901, 172902, 256902, 271301, 515202, 827102 & 
ΚΑΕ των έργων συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 
έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 071101 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.364,00 €, οφείλεται σε ισόποση αύξηση εσόδου 
παρελθόντος έτους με το υπ΄ αριθμ. εγγρ. 8856/39891/2-4-2013 του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά οδοιπορικά των δ/νσεων Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής ποσό 213,00 € & με το υπ΄ αριθμ. εγγρ. 13960/30-5-
2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά οδοιπορικά 
των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ποσό 1.151,00 € συμφώνα με 
το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής . 

ΚΑΕ 081302 Μείωση πίστωσης ποσού 144.000,00 €, και ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 082102 Αύξηση πίστωσης ποσού 300.000,00 €, οφείλεται στη κάλυψη δαπανών μεταφοράς 
μαθητών το σχολικό έτος 2012- 2013 με ισόποση αύξηση εσόδου παρελθόντος 
έτους συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 0823  

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 16.000,00 €, για ΚΑΕ 082301 ποσό 15.000,00 
€ & για ΚΑΕ 082302 ποσό 1.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & παρελθόντος 
έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 
7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0831  

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 30.000,00 €, για ΚΑΕ 083101 ποσό 20.000,00 
€ & για ΚΑΕ 083102 ποσό 10.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & παρελθόντος 
έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 
7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 083202 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 084101 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 084502 Αύξηση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 
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ΚΑΕ 086901 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 087901 Αύξηση πίστωσης ποσού 300.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 0892 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 1.200.000,00 €, για ΚΑΕ 089201 ποσό 
200.000,00 € & για ΚΑΕ 089202 ποσό 1.000.000,00 €  και ισόποση αύξηση 
αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα 
της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 089402 Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 € και ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1111  

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 100.000,00 €, για ΚΑΕ 111101 ποσό 
85.000,00 € & για ΚΑΕ 111102 ποσό 15.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & 
παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα 
αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 151101 Αύξηση πίστωσης ποσού 40.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1643  

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 €, για ΚΑΕ 164301 αύξηση ποσού 
10.000,00 € & για ΚΑΕ 164302 μείωση ποσού 30.000,00 € και ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα 
της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1699  

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 105.000,00 €, για ΚΑΕ 169901 ποσό 
100.000,00 € & για ΚΑΕ 169902 ποσό 5.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & 
παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα 
αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 172302 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1729 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 17.765,27 €, για ΚΑΕ 172901 ποσό 15.765,27 
€ από ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8121 για τα μέτρα και σταθμά  & για ΚΑΕ 
172902 ποσό 2.000,00 € για παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα 
της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 256902 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.426,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους από 
αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους από 
αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 515202 Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 827102 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
97620500102

002 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 270.594,00 €, «Μελέτη αναβάθμισης Λεωφόρου 
Φλέμιγκ(Παρελ.Ετών» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού με έγγραφο αρ. 
πρωτ. 17886/24-1-2014 της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ Εγγραφή πίστωσης ποσού 234.687,62 €, έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
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97620500102
301 

 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΑΠΌ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ» 
με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97620502401 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 150.000,00  €, έργου «ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΞΕΝΩΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97750500701 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 750.000,00  €, έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770500201 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 800.000,00 €, έργου «ΑΝΑΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΡΑΦΗΝΑΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770500301 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 500.000,00 €, έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770500401 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 70.000,00 €, έργου «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου 
τύπου παρκέ προδιαγραφών FIBA για το κλειστό γυμναστήριο Γλυκών Νερών, 
Δήμος Γλυκών Νερών » με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770500501 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 951.444,37 €, έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα 
γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με 
το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790503001 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 840.000,00 €, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΑΧΑΙΩΝ» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790503901 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 800.000,00 €, έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790503601 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 469.100,00 €, έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97810501002 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 544.506,34 €, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Δ.Α. ΕΤΟΥΣ 2012» με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού με έγγραφο αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 της δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 
97810501201 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 270.594,00 €, έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

06072 «Δ/νση Οικονομικών » 

  ΚΑΕ Α110 Μείωση αποθεματικού συνολικού ποσού  471.576,56 € . 

Α)Μείωση εσόδων συνολικού ποσού  3.177.446,29 € (=122.895,60  – 
3.300.341,89). Αύξηση εσόδων ποσού  122.895,60 €. α1) αύξηση ποσού 13.068,26 
€ από τον ΚΑΕ 611301. α2) αύξηση ποσού  81.360,00  € από τον ΚΑΕ 8113 εκ των 
οποίων ποσό 75.000,00 € που προέρχονται από επιχορήγηση ιδρυμάτων 
αυξάνουν το αποθεματικό διότι τα ιδρύματα πληρώθηκαν στο οικ. έτος 2013 με 
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ιδίους πόρους. α3) αύξηση ποσού 15.108,96 € από τον ΚΑΕ 8119 εκ των οποίων 
ποσό 3.158,00 € που αφορούν οδοιπορικά των δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
αυξάνουν το αποθεματικό διότι έχουν είδη προβλεφθεί οι πιστώσεις στο 
προϋπολογισμό έτους  2014 α4) αύξηση ποσού  13.358,38 € από τον ΚΑΕ 8121. 
α5) Μείωση εσόδων συνολικού ποσού 3.300.341,89 €. α5.1) ποσό  8.179,95 € από 
ΚΑΕ 1252, α5.2) ποσό 145.035,53 € από  ΚΑΕ 8111 α5.3) Τ120 ποσού 
3.447.126,41 € για τη χρηματοδότηση έργων περιφερειακής ενότητας Ανατολικής 
Αττικής. Β) Αύξηση αποθεματικού συνολικού ποσού  2.705.869,73 € 
(=4.672.644,33 - 1.966.774,60) για ενίσχυση πιστώσεων β1) αύξηση αποθεματικού 
ποσού 4.672.644,33 € από μείωση ΚΑΕ 086902, 087502, 087902, 089902, 
111101, 111102, 121102, 132102, 164302, 169902 & ΚΑΕ των έργων. β2) μείωση 
ποσού  1.966.774,60 €  για ενίσχυση πιστώσεων για τους ΚΑΕ  029102, 029202, 
029302, 034101, 034202, 035101, 035202, 059101, 083102, 082301, 082901,  
084401, 086901, 087102, 087501, 087901, 089901, 089902, 092901, 121101, 
123101, 132101, 132901, 169901, 172301, 172902, 271301, 532901, 532902, & 
ΚΑΕ των έργων συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 029102 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 029202 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 029302 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 034101 Αύξηση πίστωσης ποσού 8.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 034202 Αύξηση πίστωσης ποσού 9.340,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8119 για αμοιβή εποχιακού προσωπικού δ/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 035101 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.350,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού με από 
30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής 
Αττικής. 

ΚΑΕ 035202 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.610,96 €,  για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8119 για αμοιβή εποχιακού προσωπικού δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 051901 Αύξηση πίστωσης ποσού 85.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 081302 Αύξηση πίστωσης ποσού 14.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 082103 Εγγραφή πίστωσης ποσού 13.068,26 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου το οποίο προέρχεται από υπόλοιπα χρηματοδότησης για 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εισπραχτήκαν το οικονομικό έτος 2013, συμφώνα 
με το αριθμ.πρωτ.3220/6-2-2014 έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών, & με το 
από 4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής 
Αττικής. 

ΚΑΕ 082301 Αύξηση πίστωσης ποσού 35.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 082901 Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ7-0ΜΟ



 

 - 20 - 

δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 084401 Αύξηση πίστωσης ποσού 120.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0869 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €, για ΚΑΕ 086901 αύξηση ποσό 
25.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού & για ΚΑΕ 086902 μείωση ποσό 22.000,00 €  με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 087102 Αύξηση πίστωσης ποσού 16.000,00 €, ποσό 11.040,00 από ισόποση αύξηση 
εσόδου ΚΑΕ 8121 για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με ισόποση αύξηση 
εσόδου για αμοιβή πρωτοβάθμιας ιατρικής επιτροπής & ποσό 4.960,00 για 
υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα 
με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0875 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 20.209,08 €, για ΚΑΕ 087501 αύξηση ποσό 
150.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού & για ΚΑΕ 087502 μείωση ποσό 129.790,92 €  με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0879 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 50.000,00 €, για ΚΑΕ 087901 αύξηση ποσό 
100.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού & για ΚΑΕ 087902 μείωση ποσό 150.000,00 €  με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0899 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 €, για ΚΑΕ 089901 αύξηση ποσό 
30.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού & για ΚΑΕ 089902 μείωση ποσό 25.000,00 €  με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 092901 Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1111 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 27.000,00 €, για ΚΑΕ 111101 ποσό 15.000,00 
€ & για ΚΑΕ 111102  ποσό 12.000,00 €  με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1211 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00 €, για ΚΑΕ 121101 αύξηση ποσό 
7.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
& για ΚΑΕ 121102 μείωση ποσό 3.000,00 €  με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 123101 Αύξηση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1321 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 €, για ΚΑΕ 132101 αύξηση ποσό 
30.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού & για ΚΑΕ 132102 μείωση ποσό 20.000,00 €  με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 132901 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 164302 Μείωση πίστωσης ποσού 39.000,00 €, και ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Δυτικής Αττικής. 
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ΚΑΕ 1699 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 €, για ΚΑΕ 169901 αύξηση ποσό 
5.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
& για ΚΑΕ 169902 μείωση ποσό 3.000,00 €  με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 172301 Αύξηση πίστωσης ποσού 40.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 172902 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.318,38 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 271302 Αύξηση πίστωσης ποσού 6.360,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 5329 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00 €, για ΚΑΕ 532901 ποσό 3.000,00 € 
για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους & για ΚΑΕ 532902 ποσό 4.000,00 €  για 
υποχρεώσεις παρελθόντος  έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα 
με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 

97620600201 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 11.727,00 €, έργου «ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΘΟΛΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΗΝ 
ΨΑΘΑ ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97710602302 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.150.000,00 €, έργου «Ολοκλήρωση Δυτικής 
Περιφερειακής Αιγάλεω τμήματα & εκατέρωθεν δίκτυα» με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97710602402 

Μείωση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 €, έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (Α13)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97710602601 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 280.000,00 €, έργου «ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ 
ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750600102 

Μείωση πίστωσης ποσού 602.853,41 €, έργου «Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ , ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ,ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» με 
ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750600302 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ» με 
ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750600402 

Μείωση πίστωσης ποσού 500.000,00 €, έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ)» με ισόποση 
αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750600601 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 500.000,00 €, έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750600701 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 300.000,00  €, έργου «ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790601801 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 €, έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΨΑΘΑΣ - 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΙΑΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με 
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το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  

07072 «Δ/νση Οικονομικών » 

  ΚΑΕ Α110 Μείωση αποθεματικού συνολικού ποσού  256.212,07 € . 

 Αναλυτικά επέρχεται : Α)Μείωση εσόδων συνολικού ποσού  1.251.647,68 € (= 
1.464.859,75 – 213.212,07). Αύξηση εσόδων ποσού 1.464.859,75 €. α1) αύξηση 
ποσού  39.000,00 € από τον ΚΑΕ 8113 εκ των οποίων ποσό 18.000,00 € που 
προέρχονται από επιχορήγηση ιδρυμάτων αυξάνουν το αποθεματικό διότι τα 
ιδρύματα πληρώθηκαν στο οικ. έτος 2013 με ιδίους πόρους.  α2) αύξηση ποσού 
395,00 € από τον ΚΑΕ 8119. α3) αύξηση ποσού  9.964,75 € από τον ΚΑΕ 8121. 
α4)αύξηση από Τ120 περιφερειακής ενότητας Αθηνών & Δυτικής Αττικής ποσού 
1.415.500,00 € για τη χρηματοδότηση έργων α5) Μείωση εσόδων ποσού  
213.212,07 € από τους ΚΑΕ 1252, 8111. Β) Μείωση αποθεματικού συνολικού 
ποσού  1.507.859,75 € (=131.000,00-1.638.859,75) για ενίσχυση πιστώσεων β1) 
αύξηση αποθεματικού ποσού  131.000,00 € από μείωση ΚΑΕ 051501, 255102. β2) 
μείωση ποσού  1.638.859,75 € για ενίσχυση πιστώσεων για τους ΚΑΕ  056101, 
083101, 084101, 084102, 084502, 086901, 087101, 087102, 087401, 087402, 
089202, 089901, 121102, 132901, 169901, 172301, 172901, 255102, 271301, 
319901, 611202, 612202, & ΚΑΕ των έργων συμφώνα με τα αρ. πρωτ. 20497/29-1-
2014 & 24539/4-2-2014 έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Πειραιά.  

ΚΑΕ 0515  

01 & 02 

 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 100.300,00 €, ποσό 100.000,00 € από ΚΑΕ 
051501 με ισόποση αύξηση αποθεματικού & ποσό 300,00 € από ΚΑΕ 051502 με 
ισόποση μείωση εσόδου για ΔΙΕ ιατρών με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 056101 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 056701 Εγγραφή πίστωσης ποσού 395,00 €, από ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8119 με το 
υπ΄ αριθμ. εγγρ. 13960/30-5-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων που αφορά οδοιπορικά των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 083101 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 0841  

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 60.000,00 €, για ΚΑΕ 084101 ποσό 20.000,00 
€ & για ΚΑΕ 084102 ποσό 40.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & παρελθόντος 
έτους λόγω ύπαρξης ακυρωθέντων ενταλμάτων για επανέκδοση με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 084502 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 086901 Αύξηση πίστωσης ποσού 564,75 €, από με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8121 
από τα μέτρα και σταθμά  με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 0871 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 49.500,00 €, για ΚΑΕ 087101 ποσό 45.000,00 
€ για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού & για 
ΚΑΕ 087102 ποσό 4.500,00 € για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με ισόποση 
αύξηση εσόδου για αμοιβή πρωτοβάθμιας ιατρικής επιτροπής με το αρ. πρωτ. 
20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Πειραιά. 

ΚΑΕ 0874 Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 €, για ΚΑΕ 087401 ποσό 7.000,00 € 
& για ΚΑΕ 087402 ποσό 3.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & παρελθόντος 
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01 & 02 έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 089202 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 089901 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 121102 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 132901 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 169901 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.800,00 €, από με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8121 
από τα μέτρα και σταθμά  με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 172301 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.400,00 €, από με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8121 
από τα μέτρα και σταθμά  με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 172902 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 255102 Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 25.000,00 €, η οποία προκύπτει από α) 
αύξηση ποσού 6.000,00 € από ισόποση αύξηση εσόδου παρελθόντων ετών από 
τον ΚΑΕ 8113 & β) μείωση ποσού 31.000,00 € με ισόποση αύξηση αποθεματικού 
λόγω λάθους εγγραφής στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, συμφώνα με το αρ. 
πρωτ.. 24539/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Πειραιά. 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, από ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113  με 
το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 319901 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού με το 
αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 611202 Αύξηση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 612202 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 7241 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ,  μεταφορά στο ΚΑΕ 724101 ποσό 8.000.000,00 € 
από ΚΑΕ 724102 ποσό 8.000.000,00 € με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 

97750700301 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 100.000,00 €, έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790702401 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 500.000,00 €, έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790702501 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 100.000,00 €, έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ- Γ.Ν.Δ.Α. Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
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Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790702601 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 700.000,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΡΑΛΛΗ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ - 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810701801 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.500,00 €, έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

08072 «Δ/νση Οικονομικών » 

ΚΑΕ Α110 

 

Μείωση συνολικού ποσού  40.163.88,  € Αναλυτικά επέρχεται : Α)Αύξηση εσόδων 
συνολικού ποσού 1.850.354,65 € (= 1.983.951,65-133.597,27). Αύξηση εσόδων 
ποσού 1.983.951,65 € α1) αύξηση ποσού 16.288,27 € από τον ΚΑΕ 611301. α2) 
αύξηση ποσού 9.874,00 € από τον ΚΑΕ 8113. α3) αύξηση ποσού 6.178,00 € από 
τον ΚΑΕ 8119. α4) αύξηση από Τ120 περιφερειακής ενότητας Αθηνών ποσού 
1.951.611,65 € για τη χρηματοδότηση εργών.α5) Μείωση εσόδων ποσού 
133.597,27 € από τους ΚΑΕ 1252, 8111 Β) Μείωση αποθεματικού συνολικού 
ποσού 1.890.518,53 € (=293.967,60 - 2.184.486,13) για ενίσχυση πιστώσεων. β1) 
αύξηση αποθεματικού ποσού  293.967,60 € από μείωση ΚΑΕ 034102, 034202, 
035102, 035202, 051102,071102, 081302, 082302, 082402, 083202, 084302, 
084402, 087902, 089202, 111102, 123102, 151102, 164302, 169902, 172902, 
255102, 271302. β2) μείωση ποσού  2.184.486,13 € για ενίσχυση πιστώσεων για 
τους ΚΑΕ 021802, 051201, 063101, 071101, 071601, 081602, 082103, 082902, 
084102, 084502, 086902, 132902, 171202, 171301, 172301, 255102, 515201 & 
ΚΑΕ των έργων συμφώνα με τα αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 & 29252/10-2-2014 
έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων.  

ΚΑΕ 021802 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 034102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 8.614,25 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 034202 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 7.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 035102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 2.619,48 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 035202 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 2.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 051102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 051201 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 063101 Εγγραφή  πίστωσης ποσού 27.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 0711 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 78.605,91 €, για ΚΑΕ 071101 αύξηση ποσό 
118.605,91 € & για ΚΑΕ 071102 μείωση ποσό 40.000,00 € για υποχρεώσεις 
τρέχοντος & παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 
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ΚΑΕ 0716 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 9.000,00 €, για ΚΑΕ 071601 ποσό 7.000,00 € 
& για ΚΑΕ 071602 ποσό 2.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & παρελθόντος 
έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-
2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 081302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 53.335,29 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 082103 Εγγραφή πίστωσης ποσού 16.288,27 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου το οποίο προέρχεται από υπόλοιπα χρηματοδότησης για 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εισπραχτήκαν το οικονομικό έτος 2013, συμφώνα 
με το αριθμ.πρωτ.3220/6-2-2014 έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών, & με αρ. 
πρωτ. 24783/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Νήσων. 

ΚΑΕ 082302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 3.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 082402 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 5.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 082902 Εγγραφή  πίστωσης ποσού 295,20 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 083202 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 4.442,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 084102 Αύξηση  πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 084302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 084402 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 16.000,00 €  με ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 084502 Αύξηση  πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 086902 Αύξηση  πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 087902 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 100.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 089202 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 5.000,00 €  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 111102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 15.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 123102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 3.626,97 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 132902 Αύξηση  πίστωσης ποσού 9.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
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έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 151102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 4.203,61 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 164302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 6.000,00 €, με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 169902 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 4.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 171201 Εγγραφή  πίστωσης ποσού 1.685,10 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 29252/10-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 171301 Αύξηση  πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 172301 Αύξηση  πίστωσης ποσού 15.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με έγγραφο συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-
2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 172902 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 3.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 255102 

 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00 €, η οποία προκύπτει από α) αύξηση 
ποσού 12.000,00 € από ισόποση αύξηση εσόδου παρελθόντων ετών από τον ΚΑΕ 
8113 & β) μείωση ποσού 19.000,00 € με ισόποση αύξηση αποθεματικού λόγω 
λάθους εγγραφής στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, συμφώνα με έγγραφο αρ. 
πρωτ. 21856/30-1-2014 της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 271302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 2.126,00 €,  με ισόποση μείωση του εσόδου του ΚΑΕ 
8113 συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 515201 Αύξηση  πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 

97750800301 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 642.000,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770800401 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.109.611,65 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 48 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790801102 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 400.000,00 €, έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ-
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙΙ)(Παρελ.Ετών)» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790801402 

Μείωση πίστωσης ποσού 300.000,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ 
(Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790802101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 100.000,00 €, έργου «ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
"ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω η κίνηση του αποθεματικού (ΚΑΕ Α110 /Φορέα 072)      διαμορφώνεται 
ως εξής : 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΗΣΩΝ 

Αποθεματικό όπως 
διαμορφώθηκε με την 
αρ. 304/3-10-2013 
απόφαση Π.Σ. : 

2.140.264,30 537.039,03 489.854,24 306.983,28 137.968,49 3.612.109,34 

Διαμόρφωση  αυτού 
από : 

      

Α) Αύξηση εσόδων   2.116.301,91 566.506,23 122.895,60 49.359,75 32.340,27 2.887.403,76 

B) Από μείωση 
εσόδων  1.039.619,83 167.690,98 153.215,48 213.212,07 133.597,27 1.707.335,63 

Γ) Ταμειακό υπόλοιπο   -3.560.710,89 3.340.725,65 -3.147.126,41 1.415.500,00 1.951.611,65 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ -343.764,51 4.276.579,93 -2.687.592,05 1558630,96 1988323,14 4.792.177,47 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ       

Α)Από αυξομείωση 
πιστώσεων -2.484.028,81 3.138.280,92 -3.177.446,29 1.251.647,68 1.850.354,65 578.808,15 

Β) Για ενίσχυση 
πιστώσεων 

2.088.712,65 0,00 471.576,56 256.212,07 40.163,88 
2.856.665,16 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

51.151,65 1.138.299,01 18.277,68 50.771,21 97.804,61 
1.356.304,16 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1)  την κατάρτιση σχεδίου 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το 

οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το οποίο επέρχεται αύξηση των εσόδων κατά το ποσό 
1.180.068,13€ (ενός εκατομμύριου εκατόν ογδόντα χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατριών 
λεπτών) και επέρχονται αυξομειώσεις εξόδων & λοιπές τροποποιήσεις ως ακολούθως και 
σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, ως ακολούθως: 

 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 της Περιφέρειας Αττικής  αλλάζει ο 
τίτλος των έργων ως εξής : 

1. Ο τίτλος του ΚΑΕ 976901088 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.» αλλάζει 
σε «ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ)» της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών. 

2. Ο τίτλος του ΚΑΕ 976901092 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)» αλλάζει σε «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΛΑΥΡΙΟ» της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα 
Αθηνών. 

3. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977701026 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» αλλάζει σε «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)» της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα 
Αθηνών. 

4. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977901165 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΩΝΗΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ» αλλάζει σε «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού τομέα Αθηνών. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ7-0ΜΟ



 

 - 28 - 

5. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977901166 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΔΙΟΝ 
ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» αλλάζει σε «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ 
ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών. 

6. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977702006 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΛΟΦΟΥ» αλλάζει σε «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

7. Ο τίτλος του ΚΑΕ 973304014 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» αλλάζει σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ)» της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου τομέα Αθηνών. 

8. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977704019 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» αλλάζει σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
τομέα Αθηνών. 

9. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977707022 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» αλλάζει σε «"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά . 

10. Ο τίτλος του ΚΑΕ 978107014 «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ)» 
αλλάζει σε «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.» της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά . 

11. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977308002 «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ» αλλάζει σε «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. 
ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ» της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων . 

12. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977908014 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟ» αλλάζει σε «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων . 

13. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977908018 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΤΑ» αλλάζει 
σε «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων . 

 
Β.  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΣΟΔΩΝ 

1) Οι Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά οι   αναγραφόμενοι στον ΚΑΕ 
1252 μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των  90.320,49 € , βάση της απόφασης κατανομής 
έτους 2014 με το αριθμ.πρωτ.52351/2013/21-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

            Ειδικότερα : 
     ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

              ποσό   54.671,97 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
        ποσό     8.952,86 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 

   ποσό     8.179,95 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 
        ποσό   11.383,13 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά   
        ποσό     7.132,58 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων    

2) α) Τα έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και 
ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 611801 αυξάνονται κατά το  ποσό 34.560,15 € . Η αύξηση 
οφείλεται στα υπόλοιπα από ληξιπρόθεσμα του έτους 2013 και  αφορούν δαπάνες για 
μεταφορά μαθητών  . 
Αναλυτικότερα :  
ποσό          5.203,62  € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών   
ποσό        13.068,26  € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 
ποσό        16.288,27  € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων 
β) Τα έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και 

ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 611802 αυξάνονται κατά το ποσό 799.640,29 € , για 
ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού  προς της εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ & 
ΕΥΑΘ ΑΕ με την αριθμ. πρωτ.38560/26-9-2013 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & 
Οικονομικών για την Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών. 

3) Τα έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας παρελθόντων ετών, και ειδικά τα 
αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 8111 μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των  1.601.427,74 €. Η 
μείωση  οφείλεται στη κατανομή πίστωσης από τακτική επιχορήγηση μηνός Δεκεμβρίου έτους 
2013 με το αριθμ.πρωτ.52351/21-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  
Ειδικότερα : 
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ποσό      969.360,46 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό      158.738,12 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό      145.035,53 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 
ποσό      201.828,94 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά   
ποσό      126.464,69 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων    

4) Τα έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα & Ιδρύματα Προνοίας παρελθόντων ετών, και 
ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 8113 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  
1.681.118,00 €. α) ποσό 88.999,00 € η αύξηση οφείλεται στη τακτοποίηση της είσπραξης από 
την πρόβλεψη εσόδου του διατροφικού επιδόματος μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013 με το 
αριθμ.πρωτ.1321/11-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών β) ποσό 1.411.426,00 € η 
αύξηση οφείλεται στην καταβολή του  Δ τρίμηνου 2013 επιχορήγησης των ιδρυμάτων με το 
αριθμ.πρωτ.Δ29/34066/1334/18-10-2013 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας  γ) ποσό 180.693,00 € η αύξηση οφείλεται στην επιχορήγηση από 
αδιάθετα ποσά οικονομικού έτους 2013 με αριθμ. πρωτ.Δ29/40730/1516/29-11-2013 έγγραφο 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας .  
Ειδικότερα : 
ποσό   1.311.458,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό      239.426,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό        81.360,00 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 
ποσό        39.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά   
ποσό          9.874,00 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων 

5) Τα έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών παρελθόντων ετών, και ειδικά τα αναγραφόμενα 
στον ΚΑΕ 8114 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  300.000,00 €. Η αύξηση οφείλεται 
στη κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012- 2013 για την 
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. 

6) Τα έσοδα από Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς και ειδικά 
τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 8119 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των  34.996,92 €. α) 
ποσό 764,00 €  με το υπ΄ αριθμ. εγγρ. 8856/39891/2-4-2013 του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά οδοιπορικά των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής β) ποσό 10.331,00 €  με το υπ΄ αριθμ. εγγρ. 13960/30-5-2013 του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά οδοιπορικά των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής γ) ποσό 23.901,92 €  με το υπ΄ αριθμ. εγγρ. 1406/42272/5-4-2013 του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά μισθοδοσία εποχικού προσωπικού 
με σύμβαση 8 μηνών των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.  
Ειδικότερα :     
ποσό      13.314,96 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό      15.108,96 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 
ποσό           395,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά  
ποσό        6.178,00 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων    

7) Τα έσοδα από Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς 
Λογαριασμούς εσωτερικού, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 8121 αυξάνονται κατά το 
συνολικό ποσό των 21.501,00 €. α) μειώνονται κατά ποσό 33.015,00 €  και οφείλεται στη 
τακτοποίηση της είσπραξης από την επιχορήγηση σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 54075/6894/24-
10-2013 & 27855/3656/14-6-2013 έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & 
Δικτύων που αφορούν το Α & B τρίμηνο 2013 συνολικού ποσού 1.539.968,55 € το οποίο 
επιμερίζεται σε 695.008,55 € &  844.960,00 € αντίστοιχα για πρωτοβάθμιες & δευτεροβάθμιες 
ιατρικές επιτροπές, λόγω υψηλότερης πρόβλεψης κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. 
β) αυξάνονται κατά ποσό 54.516,00 €  και οφείλεται σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.2/66556/15-7-
2013 απόφαση Γ.Λ.Κ. &  τα υπ’ αριθμ.3555/11-11-2011, 3970/24-12-2012 ,1983/1-7-2013 
έγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας .  
Ειδικότερα: 
ποσό  - 15.587,40 €  μειώνεται για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
ποσό    13 765,27 € μειώνεται για την περιφ. ενότητα Ανατολικής Αττικής 
ποσό    13.358,38 €  αυξάνεται για την περιφ. ενότητα Δυτικής Αττικής 
ποσό      9.964,75 € μειώνεται για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά   

8) Τα ταμειακά υπόλοιπα του Προϋπολογισμού 2014 αυξομειώνονται ανά   περιφερειακή ενότητα 
για τις ανάγκες του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής ως εξής : 
Μείωση κατά ποσό  3.560.710,89 € για  τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
Αύξηση κατά ποσό  3.340.725,65 € για την περ. ενότητα Ανατολικής Αττικής 
Μείωση κατά ποσό  3.147.126,41 € για την περ. ενότητα Δυτικής Αττικής 
Αύξηση κατά ποσό  1.415.500,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς 
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Αύξηση κατά ποσό  1.951.611,65 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων 
 
Γ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

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  
 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

01072 «Δ/νση  Οικονομικών» 

ΚΑΕ Α110 

 

Μείωση αποθεματικού συνολικού ποσού  2.088.712,65 € . 

Α) Μείωση εσόδων συνολικού ποσού 2.484.028,81 € (=2.116.301,91 – 
4.600.330,72).Αύξηση εσόδων ποσού  2.116.301,91 €. α1) αύξηση ποσού 5.203,62 
€ από τον ΚΑΕ 611301. α2) αύξηση ποσού 799.640,29 € από τον ΚΑΕ 611302. α3) 
αύξηση ποσού  1.311.458,00 € από τον ΚΑΕ 8113 εκ των οποίων ποσό 
847.000,00 € που προέρχονται από επιχορήγηση ιδρυμάτων αυξάνουν το 
αποθεματικό διότι τα ιδρύματα πληρώθηκαν στο οικ. έτος 2013 με ιδίους πόρους. 
α5) Μείωση εσόδων συνολικού ποσού  4.600.330,72 € , α5.1)ποσό  54.671,97 € 
από ΚΑΕ 1252, α5.2)ποσό  969.360,46 €  από ΚΑΕ 8111,α5.3) ποσό  15.587,40 € 
από τον ΚΑΕ 8121 α5.4)Τ120 ποσό 3.560.710,89 € για τη χρηματοδότηση έργων 
περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Νήσων. Β) Αύξηση 
αποθεματικού συνολικού ποσού 395.316,16 € (=32.015.774,16 -31.620.458,00) για 
ενίσχυση πιστώσεων β1) αύξηση αποθεματικού ποσού 32.015.774,16 € από 
μείωση ΚΑΕ  λειτουργικών & ΚΑΕ των έργων των περιφερειακών ενοτήτων 
Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού, Νοτίου τομέα Αθηνών  β2) μείωση ποσού  
31.620.458,00 €  για ενίσχυση πιστώσεων για τους ΚΑΕ  λειτουργικών & ΚΑΕ των 
έργων των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Δυτικού, Νοτίου τομέα 
Αθηνών συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014, 259354/30-12-2013, 
17886/24-1-2014, 20704/3-2-2014 των δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακών 
ενοτήτων Αθηνών. 

ΚΑΕ 021101 Αύξηση πίστωσης ποσού 250.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 021301 Αύξηση πίστωσης ποσού 7.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 022101 Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.500,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 029101 Αύξηση πίστωσης ποσού 120.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 0292 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης ποσού 35.000,00 €, για το ΚΑΕ 029201 αύξηση ποσό 40.000,00 
€ με ισόποση μείωση του αποθεματικού & για ΚΑΕ 029202 μείωση ποσό 5.000,00 
€ και μεταφορά στον ΚΑΕ 029302 συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του 
τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 0293 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για το ΚΑΕ 029301 αύξηση ποσό 15.000,00 
€ με ισόποση μείωση του αποθεματικού & για ΚΑΕ 029302 αύξηση ποσό 5.000,00 
€ από μεταφορά από τον ΚΑΕ 029202 συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του 
τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 035501 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ.257113/23-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του τμήματος Εκπαίδευσης προσωπικού . 

ΚΑΕ 038501 Αύξηση πίστωσης ποσού 26.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ.257113/23-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του τμήματος Εκπαίδευσης προσωπικού . 

ΚΑΕ 051501 Αύξηση πίστωσης ποσού 150.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 14-1-2014 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας . 

ΚΑΕ 063102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ7-0ΜΟ



 

 - 31 - 

ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 071102 Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 071302 Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 071602 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.400,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 071702 Αύξηση πίστωσης ποσού 7.500,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 082302 Μείωση πίστωσης ποσού 5.172,60 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 082902 Μείωση πίστωσης ποσού 3.770,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 083103 Εγγραφή πίστωσης ποσού 799.640,29 € , για ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών 
ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού  προς της εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ & ΕΥΑΘ ΑΕ συμφώνα με το 
αριθμ. πρωτ.38560/26-9-2013 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών . 

ΚΑΕ 084102 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.621,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 084402 Μείωση πίστωσης ποσού 476.753,14 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 084502 Μείωση πίστωσης ποσού 32.562,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 085102 Μείωση πίστωσης ποσού 23.893,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 0861 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 54.200,00 €, για το ΚΑΕ 086101 αύξηση ποσό 
50.000,00 € & για το ΚΑΕ 086102 αύξηση ποσό 4.200,00 € για υποχρεώσεις 
τρέχοντος & παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 086902 Μείωση πίστωσης ποσού 60.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 087102 Μείωση πίστωσης ποσού 56.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 087302 Μείωση πίστωσης ποσού 115.414,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 087902 Μείωση πίστωσης ποσού 440.789,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 088102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 12.350,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 089202 Αύξηση πίστωσης ποσού 57.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 089902 Αύξηση πίστωσης ποσού 6.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1111 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 154.116,00 €, για το ΚΑΕ 111101 αύξηση 
ποσό 200.000,00 € & για ΚΑΕ 111102 μείωση ποσό 45.884,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 112102 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.460,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 121102 Μείωση πίστωσης ποσού 5.706,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 121902 Μείωση πίστωσης ποσού 1.140,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 123102 Μείωση πίστωσης ποσού 4.500,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 1311 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 760.245,80 €, για το ΚΑΕ 131101 ποσό 
750.000,00 € & για ΚΑΕ 131102  ποσό 10.245,80 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος & 
παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1321 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 178.527,65 €, για το ΚΑΕ 132101 ποσό 
150.000,00 € & για ΚΑΕ 132102  ποσό 28.527,65 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος & 
παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1329 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 224.000,00 €, για το ΚΑΕ 132901 αύξηση 
ποσό 300.000,00 € & για ΚΑΕ 132902 μείωση ποσό 76.000,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος & παρελθόντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 
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ΚΑΕ 1421 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 55.000,00 €, για το ΚΑΕ 142101 ποσό 
20.000,00 € & για ΚΑΕ 142102 ποσό 35.000,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος & 
παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1511 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 22.200,00 €, για το ΚΑΕ 151101 αύξηση ποσό 
50.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους & για ΚΑΕ 151102 μείωση ποσό 
27.800,00 €  με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1641  01 
& 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 65.000,00 €, για το ΚΑΕ 164101 αύξηση ποσό 
70.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους & για ΚΑΕ 164102 μείωση ποσό 
5.000,00 €  με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1642  01 
& 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 €, για το ΚΑΕ 164201 αύξηση ποσό 
50.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους & για ΚΑΕ 164202 μείωση ποσό 
30.000,00 €  με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 164302 Εγγραφή πίστωσης ποσού 185.106,33 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1699 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 175.000,00 € για το ΚΑΕ 169901 αύξηση 
ποσό 530.000,00 € & για ΚΑΕ 169902 μείωση ποσό 355.000,00 €  για 
υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 171102 Μείωση πίστωσης ποσού 1.961,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 171201 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 171301 Αύξηση πίστωσης ποσού 25.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1723 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 9.000,00 €, για το ΚΑΕ 172301 αύξηση ποσό 
1.900.000,00 € & για ΚΑΕ 172302 μείωση ποσό 1.891.000,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1725 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 83.000,00 €, για το ΚΑΕ 172501 αύξηση ποσό 
90.000,00 € & για ΚΑΕ 172502 μείωση ποσό 7.000,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 1729  01 
& 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 261.755,00 €, για το ΚΑΕ 172901 αύξηση 
ποσό 300.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους & για ΚΑΕ 172902 μείωση 
ποσό 38.245,00 €  με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 255102 Αύξηση πίστωσης ποσού 8.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 256902 Εγγραφή πίστωσης ποσού 90.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 30.856,00 €, με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 για 
διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών. 

ΚΑΕ 279902 Μείωση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 319902 Αύξηση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 325902 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.500,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 515101 Εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000.000,00 €, για την έκφραση αλληλεγγύης στους 
σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς με απόφαση Περιφερειακού Συμβούλιου 42/4-2-
2014 με ισόποση μείωση του αποθεματικού . 

ΚΑΕ 515202 Μείωση πίστωσης ποσού 621.769,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 521601 Αύξηση πίστωσης ποσού 500.000,00 €, από μεταφορά από τον ΚΑΕ 522001. 

ΚΑΕ 522001 Μείωση πίστωσης ποσού 500.000,00 €, και μεταφορά στον ΚΑΕ 521601 λόγω 
λανθασμένου ΚΑΕ . 

ΚΑΕ 724101 Μείωση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «Δημιουργία συστήματος διοικητικής 
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976901051 

01 & 02 

πληροφόρησης (MIS)»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97690105101 ποσό 75.000,00 € από 
ΚΑΕ 97690105102 ποσό 75.000,00 €. 

ΚΑΕ 
976901061 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΞΙ (6) ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97690106101 ποσό 
40.000,00 € από ΚΑΕ 97690106102 ποσό 40.000,00 €. 

ΚΑΕ 
976901062 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤ»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97690106201 ποσό 50.000,00 € από 
ΚΑΕ 97690106202 ποσό 50.000,00 €. 

ΚΑΕ 
976901088 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης ποσού 54.000,00 €, έργου «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)»,  μείωση στο ΚΑΕ 
97690108801 ποσό 300.000,00 € με ισόποση αύξηση του αποθεματικού και 
αύξηση στον  ΚΑΕ 97690108802 ποσό 246.000,00 € συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97690109101 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 95.000,00 €, έργου «ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. 19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97690109201 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 246.000,00 €, έργου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΛΑΥΡΙΟ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97690109301 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 467.400,00 €, έργου «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ» με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97690109401 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 €, έργου «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97750104901 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 650.000,00 €, έργου «ΕΠEIΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770101902 

Μείωση πίστωσης ποσού 947.520,34 €, έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με 
το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770102002 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770102401 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 196.308,00 €, έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770102501 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 399.973,01 €, έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770102601 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 51.993,00 €, έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)» με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο 
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της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770102701 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 600.000,00 €, έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97780100102 

Μείωση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, «Καταπολέμηση κουνουπιών(Παρελ.Ετών)» 
με ισόποση αύξηση του αποθεματικού. 

ΚΑΕ 
97790107402 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 2.506.386,41 €, έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ -
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1(Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με 
το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790109302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.294.451,91 €, έργου «Ανάπλαση ελεύθερων χώρων 
αστικού ιστού δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό 
(παρελθ. ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790114702 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.570.290,00 €, έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση 
κτιρίου οδού Πολυγνώτου 2-4 στην Πλάκα(Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790114802 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 213.784,67 €, έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ (Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
977901162 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ"»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97790116201 ποσό 
2.000.000,00 € από ΚΑΕ 97790116202 ποσό 2.000.000,00 €. 

ΚΑΕ 
977901163 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97790116301 ποσό 500.000,00 € από 
ΚΑΕ 97790116302 ποσό 500.000,00 €. 

ΚΑΕ 

97790116601 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 50.000,00 €, έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790116701 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 33.000,00 €, έργου «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΠΕΝΙΖΕΛΩΝ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810100902 

Μείωση πίστωσης ποσού 530.000,00 €, έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810101402 

Μείωση πίστωσης ποσού 760.000,00 €, έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810101502 

Μείωση πίστωσης ποσού 645.950,48 €, έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ –ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1» με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810101601 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 €, έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 
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ΚΑΕ 

97810101701 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000.000,00  €, έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟ 2» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

02072 «Δ/νση Οικονομικών » 

ΚΑΕ 051502 Μείωση πίστωσης ποσού 752,60 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 082902 Μείωση πίστωσης ποσού 6.500,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084302 Μείωση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084402 Μείωση πίστωσης ποσού 22.470,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084502 Μείωση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 0869 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 4.170,00 €, για το ΚΑΕ 086901 αύξηση ποσό 
20.000,00 € & για ΚΑΕ 086902 μείωση ποσό 24.170,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 087102 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.740,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087302 Μείωση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού με 
έγγραφο συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087502 Μείωση πίστωσης ποσού 94.476,86 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087902 Μείωση πίστωσης ποσού 986,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 089202 Αύξηση πίστωσης ποσού 394,67 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 0899 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 7.576,63 €, για το ΚΑΕ 089901 αύξηση ποσό 
10.400,00 € & για ΚΑΕ 089902 μείωση ποσό 2.823,37 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 1111 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 3.880,00 €, για το ΚΑΕ 111101 αύξηση ποσό 
15.000,00 € & για ΚΑΕ 111102 μείωση ποσό 18.880,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα 
Αθηνών. 
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ΚΑΕ 1211 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 €, για το ΚΑΕ 121101 αύξηση ποσό 
1.500,00 € & για ΚΑΕ 121102 μείωση ποσό 500,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος 
έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 
21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 1231 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00 €, για το ΚΑΕ 123101 αύξηση ποσό 
5.000,00 € & για ΚΑΕ 123102 μείωση ποσό 1.000,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος 
έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 
21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 132902 Μείωση πίστωσης ποσού 1.600,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 169902 Μείωση πίστωσης ποσού 1.252,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Βορείου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 1723 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 1.250,42 €, για το ΚΑΕ 172301 αύξηση ποσό 
15.400,00 € & για ΚΑΕ 172302 μείωση ποσό 14.149,58 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 1729 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 15.018,42 €, για το ΚΑΕ 172901 αύξηση ποσό 
21.500,00 € & για ΚΑΕ 172902 μείωση ποσό 6.481,58 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 21854/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 255102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 6.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 256902 Εγγραφή πίστωσης ποσού 74.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 για 
διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών. 

ΚΑΕ 271302 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.432,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.127/4-2-2013 έγγραφο 
Δ/νσης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. 

ΚΑΕ 

97750204901 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000.000,00 €, έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με ισόποση μείωση 
του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750205001 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 45.070,00 €, έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ» με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770200501 

Αύξηση πίστωσης ποσού 96.577,70 €, έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770200601 

Μείωση πίστωσης ποσού 96.577,70 €, έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 
με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770200701 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 154.000,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97780200102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 23.000,00 €, «Καταπολέμηση κουνουπιών(Παρελ. 
Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 21854/30-
1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών. 
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ΚΑΕ 

97790207602 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και 
δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής(Παρελ.Ετών)» 
με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790208602 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «Αναπλάσεις - Δημιουργία δρόμων 
ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη(Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810200101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 230.000,00 €, έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

03072 «Δ/νση Οικονομικών » 

ΚΑΕ 051502 Μείωση πίστωσης ποσού 1.286,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 071102 Μείωση πίστωσης ποσού 2.952,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 082902 Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού με το 
αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 084302 Μείωση πίστωσης ποσού 5.400,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084402 Μείωση πίστωσης ποσού 27.587,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084502 Μείωση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 085102 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.270,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 0869 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 19.100,00 €, για το ΚΑΕ 086901 αύξηση ποσό 
20.000,00 € & για ΚΑΕ 086902 μείωση ποσό 900,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος 
έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 
17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087102 Μείωση πίστωσης ποσού 25.770,00 €, με ισόποση μείωση εσόδου για αποζημίωση 
πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές, συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 0875 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 7.721,35 €, για το ΚΑΕ 087501 αύξηση ποσό 
100.000,00 € & για ΚΑΕ 087502 μείωση ποσό 92.278,65 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 087902 Μείωση πίστωσης ποσού 200,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 089202 Μείωση πίστωσης ποσού 12.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 
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ΚΑΕ 089902 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.502,53 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 111102 Μείωση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 121102 Μείωση πίστωσης ποσού 916,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 121402 Μείωση πίστωσης ποσού 2.090,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 121902 Μείωση πίστωσης ποσού 500,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 123102 Μείωση πίστωσης ποσού 1.500,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 131102 Μείωση πίστωσης ποσού 2.274,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 1329 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 32.006,00 €, για το ΚΑΕ 132901 αύξηση ποσό 
35.000,00 € & για ΚΑΕ 132902 μείωση ποσό 2.994,00 €  για υποχρεώσεις 
τρέχοντος έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 1511 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 1.541,00 €, για το ΚΑΕ 151101 αύξηση ποσό 
4.000,00 € & για ΚΑΕ 151102 μείωση ποσό 2.459,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος 
έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 
17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 151202 Αύξηση πίστωσης ποσού 15.226,89 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 169902 Μείωση πίστωσης ποσού 700,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 1723 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 35.575,00 €, για το ΚΑΕ 172301 μείωση ποσό 
35.000,00 € & για ΚΑΕ 172302 μείωση ποσό 575,00 €  για υποχρεώσεις τρέχοντος 
έτους με ισόποση αυξομείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 
17886/24-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 255102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 256902 Εγγραφή πίστωσης ποσού 8.693,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 για 
διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών. 

ΚΑΕ 271302 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.477,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.1178/23-1-2013 έγγραφο 
Δ/νσης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μεριμνάς. 

ΚΑΕ 319902 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 
976903001 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΡΟΜΑ»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97690300101 ποσό 60.000,00 € από ΚΑΕ 
97690300102 ποσό 60.000,00 €. 
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ΚΑΕ 
97770301301 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 100.000,00 €, έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ» με 
ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770301401 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 77.603,00  €, έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 
ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα 
με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97780300102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 39.705,00 €, «Καταπολέμηση κουνουπιών(Παρελ. 
Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού με έγγραφο αρ. πρωτ. 17886/24-1-
2014 της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 

97790312401 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «Ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών με 
στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790313902 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «Ανάπλαση των οδών Προύσης ,Μ. 
Αντύπα & Αγίας Βαρβάρας στους Δήμους Αιγάλεω & Αγίας 
Βαρβάρας(Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790314101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 825.000,00  €, έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

04072 «Δ/νση Οικονομικών » 

ΚΑΕ 051502 Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 6.450,00 € , ποσό 25,00 € από ισόποση 
μείωση εσόδου για ΔΙΕ γιατρών,  ποσό 6.425,00 €, με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 071102 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών.. 

ΚΑΕ 082103 Εγγραφή πίστωσης ποσού 5.203,62 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου το οποίο προέρχεται από υπόλοιπα χρηματοδότησης για 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εισπραχτήκαν το οικονομικό έτος 2013, συμφώνα 
με το αριθμ.πρωτ.3220/6-2-2014 έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών . 

ΚΑΕ 082902 Εγγραφή πίστωσης ποσού 10.172,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 083102 Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084102 Μείωση πίστωσης ποσού 107,01 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084302 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.380,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084402 Αύξηση πίστωσης ποσού 24.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 084502 Αύξηση πίστωσης ποσού 12.184,50 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
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έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 085102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 2.005,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 086102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 246,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με έγγραφο με το αρ. πρωτ. 20704/3-
2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 086902 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 24.147,96 €, με ισόποση μείωση εσόδου για αποζημίωση 
πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές,  συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087102 Αύξηση πίστωσης ποσού 840,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους για 
πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές από ισόποση αύξηση εσόδου συμφώνα με το αρ. 
πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα 
Αθηνών. 

ΚΑΕ 087502 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 63.201,50 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 087902 Μείωση πίστωσης ποσού 34.669,60 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 089902 Μείωση πίστωσης ποσού 455,20 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 111102 Μείωση πίστωσης ποσού 45.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 123102 Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 131102 Μείωση πίστωσης ποσού 5.400,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 132102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 623,60 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 132902 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 28.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 151102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 9.200,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 151202 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 169902 Μείωση πίστωσης ποσού 884,50 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 171202 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 172302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 10.500,00 €, με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου τομέα Αθηνών. 
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ΚΑΕ 172902 

 

Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 20704/3-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 για 
διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών. 

ΚΑΕ 255102 Εγγραφή πίστωσης ποσού 197.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου από ΚΑΕ 8113. 

ΚΑΕ 
973304014 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης ποσού 400.084,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ)»,  
μεταφορά στο ΚΑΕ 97330401401 ποσό 2.300.084,00 € μεταφορά από ΚΑΕ 
97330401402 ποσό 1.900.000,00 € & η διαφορά με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
976904031 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ»,  
μεταφορά στο ΚΑΕ 97690403101 ποσό 200.000,00 € από ΚΑΕ 97690403102 
ποσό 200.000,00 €. 

ΚΑΕ 

97770401202 

Μείωση πίστωσης ποσού 294.210,00 €, έργου «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
977704016 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97770401601 ποσό 
6.000.000,00 € από ΚΑΕ 97770401602 ποσό 6.000.000,00 €. 

ΚΑΕ 
977704017 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΛΙΟΥΓΚΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.»,  μεταφορά στο ΚΑΕ 97770401601 ποσό 
300.000,00 € από ΚΑΕ 97770401602 ποσό 300.000,00 €. 

ΚΑΕ 
97770401901 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 530.000,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770402001 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.294.451,41 €, έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ANOIKTΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97780400102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 34.000,00 €, «Καταπολέμηση κουνουπιών(Παρελ. 
Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού με έγγραφο αρ. πρωτ. 20704/3-2-
2014 της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου τομέα Αθηνών. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

05072 «Δ/νση Οικονομικών » 

  ΚΑΕ Α110 Αύξηση αποθεματικού συνολικού ποσού  601.259,98 € . 

 Αναλυτικά επέρχεται : Α) Αύξηση εσόδων συνολικού ποσού  3.739.540,90 € 
(=3.909.231,88 – 169.690,98). Αύξηση εσόδων ποσού   3.909.231,88 €. α1)αύξηση 
ποσού  300.000,00 € από τον ΚΑΕ 8114 από μεταφορές μαθητών α2) αύξηση 
ποσού  15.765,27 € από τον ΚΑΕ 8121 α3) αύξηση ποσού 13.314,96 € από τον 
ΚΑΕ 8119 εκ των οποίων ποσό 11.950,96 € που αφορούν εποχιακό προσωπικό 
των δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης αυξάνουν το αποθεματικό διότι έχουν είδη 
προβλεφθεί οι πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2013 - 2014. α4) αύξηση 
ποσού  239.426,00 € από τον ΚΑΕ 8113 εκ των οποίων ποσό 175.000,00 € που 
προέρχονται από επιχορήγηση ιδρυμάτων αυξάνουν το αποθεματικό διότι τα 
ιδρύματα πληρώθηκαν στο οικ. έτος 2013 με ιδίους πόρους. αύξηση ποσού  
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9.964,75 € από τον ΚΑΕ 8121. α5)αύξηση από Τ120 περιφερειακής ενότητας 
Δυτικής Αττικής ποσού 3.340.725,65 € για τη χρηματοδότηση έργων α6) Μείωση 
ποσού  169.690,98 € από τους ΚΑΕ 1252, 8111, 8121 Β) Αύξηση αποθεματικού 
συνολικού ποσού  3.138.280,92 € (=1.384.000,00 -4.522.280,92) για ενίσχυση 
πιστώσεων.β1) αύξηση  ποσού  1.384.000,00 € από μείωση ΚΑΕ 081302, 089201, 
089202, 089402, 164302 β2) μείωση ποσού 4.522.280,92 € για ενίσχυση 
πιστώσεων για τους ΚΑΕ 071101, 082102, 082301, 082302, 083101, 083102, 
083202, 084101, 084502, 086901, 087901, 111101, 111102, 151101, 164301, 
169901, 169902, 172302, 172901, 172902, 256902, 271301, 515202, 827102 & 
ΚΑΕ των έργων συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 
έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 071101 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.364,00 €, οφείλεται σε ισόποση αύξηση εσόδου 
παρελθόντος έτους με το υπ΄ αριθμ. εγγρ. 8856/39891/2-4-2013 του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά οδοιπορικά των δ/νσεων Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής ποσό 213,00 € & με το υπ΄ αριθμ. εγγρ. 13960/30-5-
2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά οδοιπορικά 
των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ποσό 1.151,00 € συμφώνα με 
το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής . 

ΚΑΕ 081302 Μείωση πίστωσης ποσού 144.000,00 €, και ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 082102 Αύξηση πίστωσης ποσού 300.000,00 €, οφείλεται στη κάλυψη δαπανών μεταφοράς 
μαθητών το σχολικό έτος 2012- 2013 με ισόποση αύξηση εσόδου παρελθόντος 
έτους συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 0823  

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 16.000,00 €, για ΚΑΕ 082301 ποσό 15.000,00 
€ & για ΚΑΕ 082302 ποσό 1.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & παρελθόντος 
έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 
7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0831  

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 30.000,00 €, για ΚΑΕ 083101 ποσό 20.000,00 
€ & για ΚΑΕ 083102 ποσό 10.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & παρελθόντος 
έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 
7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 083202 Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 084101 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 084502 Αύξηση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 086901 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 087901 Αύξηση πίστωσης ποσού 300.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 0892 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 1.200.000,00 €, για ΚΑΕ 089201 ποσό 
200.000,00 € & για ΚΑΕ 089202 ποσό 1.000.000,00 €  και ισόποση αύξηση 
αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα 
της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 089402 Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 € και ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής . 
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ΚΑΕ 1111  

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 100.000,00 €, για ΚΑΕ 111101 ποσό 
85.000,00 € & για ΚΑΕ 111102 ποσό 15.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & 
παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα 
αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 151101 Αύξηση πίστωσης ποσού 40.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1643  

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 €, για ΚΑΕ 164301 αύξηση ποσού 
10.000,00 € & για ΚΑΕ 164302 μείωση ποσού 30.000,00 € και ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα 
της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1699  

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 105.000,00 €, για ΚΑΕ 169901 ποσό 
100.000,00 € & για ΚΑΕ 169902 ποσό 5.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & 
παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα 
αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 172302 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 1729 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 17.765,27 €, για ΚΑΕ 172901 ποσό 15.765,27 
€ από ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8121 για τα μέτρα και σταθμά  & για ΚΑΕ 
172902 ποσό 2.000,00 € για παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 7946 & 7948/14-1-2014 έγγραφα 
της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

ΚΑΕ 256902 Αύξηση πίστωσης ποσού 60.426,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους από 
αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους από 
αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113 συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 515202 Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 827102 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αρ. πρωτ. 7948/14-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής . 

ΚΑΕ 
97620500102

002 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 270.594,00 €, «Μελέτη αναβάθμισης Λεωφόρου 
Φλέμιγκ(Παρελ.Ετών» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού με έγγραφο αρ. 
πρωτ. 17886/24-1-2014 της δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 
97620500102

301 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 234.687,62 €, έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΑΠΌ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ» 
με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97620502401 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 150.000,00  €, έργου «ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΞΕΝΩΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97750500701 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 750.000,00  €, έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ Εγγραφή πίστωσης ποσού 800.000,00 €, έργου «ΑΝΑΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
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97770500201 

 

ΡΑΦΗΝΑΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770500301 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 500.000,00 €, έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770500401 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 70.000,00 €, έργου «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου 
τύπου παρκέ προδιαγραφών FIBA για το κλειστό γυμναστήριο Γλυκών Νερών, 
Δήμος Γλυκών Νερών » με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97770500501 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 951.444,37 €, έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα 
γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με 
το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790503001 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 840.000,00 €, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΑΧΑΙΩΝ» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790503901 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 800.000,00 €, έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97790503601 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 469.100,00 €, έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 
97810501002 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 544.506,34 €, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Δ.Α. ΕΤΟΥΣ 2012» με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού με έγγραφο αρ. πρωτ. 17886/24-1-2014 της δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Δυτικού τομέα Αθηνών. 

ΚΑΕ 
97810501201 

 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 270.594,00 €, έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

06072 «Δ/νση Οικονομικών » 

  ΚΑΕ Α110 Μείωση αποθεματικού συνολικού ποσού  471.576,56 € . 

Α)Μείωση εσόδων συνολικού ποσού  3.177.446,29 € (=122.895,60  – 
3.300.341,89). Αύξηση εσόδων ποσού  122.895,60 €. α1) αύξηση ποσού 13.068,26 
€ από τον ΚΑΕ 611301. α2) αύξηση ποσού  81.360,00  € από τον ΚΑΕ 8113 εκ των 
οποίων ποσό 75.000,00 € που προέρχονται από επιχορήγηση ιδρυμάτων 
αυξάνουν το αποθεματικό διότι τα ιδρύματα πληρώθηκαν στο οικ. έτος 2013 με 
ιδίους πόρους. α3) αύξηση ποσού 15.108,96 € από τον ΚΑΕ 8119 εκ των οποίων 
ποσό 3.158,00 € που αφορούν οδοιπορικά των δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
αυξάνουν το αποθεματικό διότι έχουν είδη προβλεφθεί οι πιστώσεις στο 
προϋπολογισμό έτους  2014 α4) αύξηση ποσού  13.358,38 € από τον ΚΑΕ 8121. 
α5) Μείωση εσόδων συνολικού ποσού 3.300.341,89 €. α5.1) ποσό  8.179,95 € από 
ΚΑΕ 1252, α5.2) ποσό 145.035,53 € από  ΚΑΕ 8111 α5.3) Τ120 ποσού 
3.447.126,41 € για τη χρηματοδότηση έργων περιφερειακής ενότητας Ανατολικής 
Αττικής. Β) Αύξηση αποθεματικού συνολικού ποσού  2.705.869,73 € 
(=4.672.644,33 - 1.966.774,60) για ενίσχυση πιστώσεων β1) αύξηση αποθεματικού 
ποσού 4.672.644,33 € από μείωση ΚΑΕ 086902, 087502, 087902, 089902, 
111101, 111102, 121102, 132102, 164302, 169902 & ΚΑΕ των έργων. β2) μείωση 
ποσού  1.966.774,60 €  για ενίσχυση πιστώσεων για τους ΚΑΕ  029102, 029202, 
029302, 034101, 034202, 035101, 035202, 059101, 083102, 082301, 082901,  
084401, 086901, 087102, 087501, 087901, 089901, 089902, 092901, 121101, 
123101, 132101, 132901, 169901, 172301, 172902, 271301, 532901, 532902, & 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ7-0ΜΟ



 

 - 45 - 

ΚΑΕ των έργων συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 029102 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 029202 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 029302 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 034101 Αύξηση πίστωσης ποσού 8.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 034202 Αύξηση πίστωσης ποσού 9.340,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8119 για αμοιβή εποχιακού προσωπικού δ/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 035101 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.350,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού με από 
30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής 
Αττικής. 

ΚΑΕ 035202 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.610,96 €,  για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8119 για αμοιβή εποχιακού προσωπικού δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 051901 Αύξηση πίστωσης ποσού 85.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 081302 Αύξηση πίστωσης ποσού 14.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 082103 Εγγραφή πίστωσης ποσού 13.068,26 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου το οποίο προέρχεται από υπόλοιπα χρηματοδότησης για 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εισπραχτήκαν το οικονομικό έτος 2013, συμφώνα 
με το αριθμ.πρωτ.3220/6-2-2014 έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών, & με το 
από 4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής 
Αττικής. 

ΚΑΕ 082301 Αύξηση πίστωσης ποσού 35.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 082901 Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 084401 Αύξηση πίστωσης ποσού 120.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0869 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €, για ΚΑΕ 086901 αύξηση ποσό 
25.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού & για ΚΑΕ 086902 μείωση ποσό 22.000,00 €  με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 087102 Αύξηση πίστωσης ποσού 16.000,00 €, ποσό 11.040,00 από ισόποση αύξηση 
εσόδου ΚΑΕ 8121 για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με ισόποση αύξηση 
εσόδου για αμοιβή πρωτοβάθμιας ιατρικής επιτροπής & ποσό 4.960,00 για 
υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα 
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με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0875 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 20.209,08 €, για ΚΑΕ 087501 αύξηση ποσό 
150.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού & για ΚΑΕ 087502 μείωση ποσό 129.790,92 €  με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0879 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 50.000,00 €, για ΚΑΕ 087901 αύξηση ποσό 
100.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού & για ΚΑΕ 087902 μείωση ποσό 150.000,00 €  με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 0899 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 €, για ΚΑΕ 089901 αύξηση ποσό 
30.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού & για ΚΑΕ 089902 μείωση ποσό 25.000,00 €  με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 092901 Εγγραφή πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1111 

01 & 02 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 27.000,00 €, για ΚΑΕ 111101 ποσό 15.000,00 
€ & για ΚΑΕ 111102  ποσό 12.000,00 €  με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1211 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00 €, για ΚΑΕ 121101 αύξηση ποσό 
7.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
& για ΚΑΕ 121102 μείωση ποσό 3.000,00 €  με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 123101 Αύξηση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1321 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 €, για ΚΑΕ 132101 αύξηση ποσό 
30.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού & για ΚΑΕ 132102 μείωση ποσό 20.000,00 €  με ισόποση αύξηση 
του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 132901 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 164302 Μείωση πίστωσης ποσού 39.000,00 €, και ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 1699 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 €, για ΚΑΕ 169901 αύξηση ποσό 
5.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
& για ΚΑΕ 169902 μείωση ποσό 3.000,00 €  με ισόποση αύξηση του αποθεματικού 
συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 172301 Αύξηση πίστωσης ποσού 40.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 172902 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.318,38 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 271302 Αύξηση πίστωσης ποσού 6.360,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
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Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 5329 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00 €, για ΚΑΕ 532901 ποσό 3.000,00 € 
για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους & για ΚΑΕ 532902 ποσό 4.000,00 €  για 
υποχρεώσεις παρελθόντος  έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα 
με από 30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Δυτικής Αττικής. 

ΚΑΕ 

97620600201 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 11.727,00 €, έργου «ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΘΟΛΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΗΝ 
ΨΑΘΑ ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97710602302 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.150.000,00 €, έργου «Ολοκλήρωση Δυτικής 
Περιφερειακής Αιγάλεω τμήματα & εκατέρωθεν δίκτυα» με ισόποση αύξηση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97710602402 

Μείωση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 €, έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (Α13)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97710602601 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 280.000,00 €, έργου «ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ 
ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750600102 

Μείωση πίστωσης ποσού 602.853,41 €, έργου «Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ , ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ,ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» με 
ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750600302 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ» με 
ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750600402 

Μείωση πίστωσης ποσού 500.000,00 €, έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ)» με ισόποση 
αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750600601 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 500.000,00 €, έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97750600701 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 300.000,00  €, έργου «ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790601801 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.000,00 €, έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΨΑΘΑΣ - 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΙΑΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με 
το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  

07072 «Δ/νση Οικονομικών » 

  ΚΑΕ Α110 Μείωση αποθεματικού συνολικού ποσού  256.212,07 € . 

 Αναλυτικά επέρχεται : Α)Μείωση εσόδων συνολικού ποσού  1.251.647,68 € (= 
1.464.859,75 – 213.212,07). Αύξηση εσόδων ποσού 1.464.859,75 €. α1) αύξηση 
ποσού  39.000,00 € από τον ΚΑΕ 8113 εκ των οποίων ποσό 18.000,00 € που 
προέρχονται από επιχορήγηση ιδρυμάτων αυξάνουν το αποθεματικό διότι τα 
ιδρύματα πληρώθηκαν στο οικ. έτος 2013 με ιδίους πόρους.  α2) αύξηση ποσού 
395,00 € από τον ΚΑΕ 8119. α3) αύξηση ποσού  9.964,75 € από τον ΚΑΕ 8121. 
α4)αύξηση από Τ120 περιφερειακής ενότητας Αθηνών & Δυτικής Αττικής ποσού 
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1.415.500,00 € για τη χρηματοδότηση έργων α5) Μείωση εσόδων ποσού  
213.212,07 € από τους ΚΑΕ 1252, 8111. Β) Μείωση αποθεματικού συνολικού 
ποσού  1.507.859,75 € (=131.000,00-1.638.859,75) για ενίσχυση πιστώσεων β1) 
αύξηση αποθεματικού ποσού  131.000,00 € από μείωση ΚΑΕ 051501, 255102. β2) 
μείωση ποσού  1.638.859,75 € για ενίσχυση πιστώσεων για τους ΚΑΕ  056101, 
083101, 084101, 084102, 084502, 086901, 087101, 087102, 087401, 087402, 
089202, 089901, 121102, 132901, 169901, 172301, 172901, 255102, 271301, 
319901, 611202, 612202, & ΚΑΕ των έργων συμφώνα με τα αρ. πρωτ. 20497/29-1-
2014 & 24539/4-2-2014 έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Πειραιά.  

ΚΑΕ 0515  

01 & 02 

 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 100.300,00 €, ποσό 100.000,00 € από ΚΑΕ 
051501 με ισόποση αύξηση αποθεματικού & ποσό 300,00 € από ΚΑΕ 051502 με 
ισόποση μείωση εσόδου για ΔΙΕ ιατρών με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 056101 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 056701 Εγγραφή πίστωσης ποσού 395,00 €, από ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8119 με το 
υπ΄ αριθμ. εγγρ. 13960/30-5-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων που αφορά οδοιπορικά των δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 083101 Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 0841  

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 60.000,00 €, για ΚΑΕ 084101 ποσό 20.000,00 
€ & για ΚΑΕ 084102 ποσό 40.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & παρελθόντος 
έτους λόγω ύπαρξης ακυρωθέντων ενταλμάτων για επανέκδοση με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 084502 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 086901 Αύξηση πίστωσης ποσού 564,75 €, από με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8121 
από τα μέτρα και σταθμά  με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 0871 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 49.500,00 €, για ΚΑΕ 087101 ποσό 45.000,00 
€ για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού & για 
ΚΑΕ 087102 ποσό 4.500,00 € για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με ισόποση 
αύξηση εσόδου για αμοιβή πρωτοβάθμιας ιατρικής επιτροπής με το αρ. πρωτ. 
20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Πειραιά. 

ΚΑΕ 0874 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 €, για ΚΑΕ 087401 ποσό 7.000,00 € 
& για ΚΑΕ 087402 ποσό 3.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & παρελθόντος 
έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 089202 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 089901 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 121102 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 132901 Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
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ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 169901 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.800,00 €, από με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8121 
από τα μέτρα και σταθμά  με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 172301 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.400,00 €, από με ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8121 
από τα μέτρα και σταθμά  με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 172902 Αύξηση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 24539/4-2-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 255102 Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 25.000,00 €, η οποία προκύπτει από α) 
αύξηση ποσού 6.000,00 € από ισόποση αύξηση εσόδου παρελθόντων ετών από 
τον ΚΑΕ 8113 & β) μείωση ποσού 31.000,00 € με ισόποση αύξηση αποθεματικού 
λόγω λάθους εγγραφής στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, συμφώνα με το αρ. 
πρωτ.. 24539/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
Πειραιά. 

ΚΑΕ 271301 Αύξηση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, από ισόποση αύξηση εσόδου ΚΑΕ 8113  με 
το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 319901 Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, με ισόποση μείωση του αποθεματικού με το 
αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 611202 Αύξηση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 612202 Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, για υποχρεώσεις  παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 7241 

01 & 02 

Μηδενική μεταβολή στον ΚΑΕ,  μεταφορά στο ΚΑΕ 724101 ποσό 8.000.000,00 € 
από ΚΑΕ 724102 ποσό 8.000.000,00 € με το αρ. πρωτ. 20497/29-1-2014 έγγραφο 
της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Πειραιά. 

ΚΑΕ 

97750700301 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 100.000,00 €, έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790702401 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 500.000,00 €, έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 
έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790702501 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 100.000,00 €, έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ- Γ.Ν.Δ.Α. Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790702601 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 700.000,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΡΑΛΛΗ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ - 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97810701801 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 15.500,00 €, έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

08072 «Δ/νση Οικονομικών » 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ7-0ΜΟ



 

 - 50 - 

ΚΑΕ Α110 

 

Μείωση συνολικού ποσού  40.163.88,  € Αναλυτικά επέρχεται : Α)Αύξηση εσόδων 
συνολικού ποσού 1.850.354,65 € (= 1.983.951,65-133.597,27). Αύξηση εσόδων 
ποσού 1.983.951,65 € α1) αύξηση ποσού 16.288,27 € από τον ΚΑΕ 611301. α2) 
αύξηση ποσού 9.874,00 € από τον ΚΑΕ 8113. α3) αύξηση ποσού 6.178,00 € από 
τον ΚΑΕ 8119. α4) αύξηση από Τ120 περιφερειακής ενότητας Αθηνών ποσού 
1.951.611,65 € για τη χρηματοδότηση εργών.α5) Μείωση εσόδων ποσού 
133.597,27 € από τους ΚΑΕ 1252, 8111 Β) Μείωση αποθεματικού συνολικού 
ποσού 1.890.518,53 € (=293.967,60 - 2.184.486,13) για ενίσχυση πιστώσεων. β1) 
αύξηση αποθεματικού ποσού  293.967,60 € από μείωση ΚΑΕ 034102, 034202, 
035102, 035202, 051102,071102, 081302, 082302, 082402, 083202, 084302, 
084402, 087902, 089202, 111102, 123102, 151102, 164302, 169902, 172902, 
255102, 271302. β2) μείωση ποσού  2.184.486,13 € για ενίσχυση πιστώσεων για 
τους ΚΑΕ 021802, 051201, 063101, 071101, 071601, 081602, 082103, 082902, 
084102, 084502, 086902, 132902, 171202, 171301, 172301, 255102, 515201 & 
ΚΑΕ των έργων συμφώνα με τα αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 & 29252/10-2-2014 
έγγραφα της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων.  

ΚΑΕ 021802 Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 034102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 8.614,25 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 034202 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 7.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 035102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 2.619,48 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 035202 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 2.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 051102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 051201 Αύξηση πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με ισόποση 
μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της 
δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 063101 Εγγραφή  πίστωσης ποσού 27.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 0711 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 78.605,91 €, για ΚΑΕ 071101 αύξηση ποσό 
118.605,91 € & για ΚΑΕ 071102 μείωση ποσό 40.000,00 € για υποχρεώσεις 
τρέχοντος & παρελθόντος έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 0716 

01 & 02 

Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 9.000,00 €, για ΚΑΕ 071601 ποσό 7.000,00 € 
& για ΚΑΕ 071602 ποσό 2.000,00 € για υποχρεώσεις τρέχοντος & παρελθόντος 
έτους με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-
2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 081302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 53.335,29 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 082103 Εγγραφή πίστωσης ποσού 16.288,27 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση αύξηση εσόδου το οποίο προέρχεται από υπόλοιπα χρηματοδότησης για 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εισπραχτήκαν το οικονομικό έτος 2013, συμφώνα 
με το αριθμ.πρωτ.3220/6-2-2014 έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών, & με αρ. 
πρωτ. 24783/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας 
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Νήσων. 

ΚΑΕ 082302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 3.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 082402 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 5.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 082902 Εγγραφή  πίστωσης ποσού 295,20 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 083202 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 4.442,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 084102 Αύξηση  πίστωσης ποσού 1.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 084302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 084402 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 16.000,00 €  με ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 084502 Αύξηση  πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 086902 Αύξηση  πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 087902 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 100.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 089202 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 5.000,00 €  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 111102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 15.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού 
συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 123102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 3.626,97 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 132902 Αύξηση  πίστωσης ποσού 9.000,00 €, για υποχρεώσεις παρελθόντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 151102 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 4.203,61 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 164302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 6.000,00 €, με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 169902 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 4.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 171201 Εγγραφή  πίστωσης ποσού 1.685,10 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 29252/10-2-2014 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7Λ7-0ΜΟ



 

 - 52 - 

έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 171301 Αύξηση  πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 172301 Αύξηση  πίστωσης ποσού 15.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού με έγγραφο συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-
2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 172902 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 3.000,00 €,  με ισόποση αύξηση αποθεματικού συμφώνα 
με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής 
ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 255102 

 

Μείωση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00 €, η οποία προκύπτει από α) αύξηση 
ποσού 12.000,00 € από ισόποση αύξηση εσόδου παρελθόντων ετών από τον ΚΑΕ 
8113 & β) μείωση ποσού 19.000,00 € με ισόποση αύξηση αποθεματικού λόγω 
λάθους εγγραφής στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, συμφώνα με έγγραφο αρ. 
πρωτ. 21856/30-1-2014 της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 271302 

 

Μείωση πίστωσης ποσού 2.126,00 €,  με ισόποση μείωση του εσόδου του ΚΑΕ 
8113 συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  
περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 515201 Αύξηση  πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους με 
ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με αρ. πρωτ. 21856/30-1-2014 
έγγραφο της δ/νσης Οικονομικών  περιφερειακής ενότητας Νήσων. 

ΚΑΕ 

97750800301 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 642.000,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97770800401 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 1.109.611,65 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 48 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790801102 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 400.000,00 €, έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ-
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙΙ) (Παρελ.Ετών)» με ισόποση μείωση του 
αποθεματικού συμφώνα με το αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790801402 

Μείωση πίστωσης ποσού 300.000,00 €, έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ 
(Παρελ.Ετών)» με ισόποση αύξηση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

ΚΑΕ 

97790802101 

Εγγραφή πίστωσης ποσού 100.000,00 €, έργου «ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
"ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ» με ισόποση μείωση του αποθεματικού συμφώνα με το 
αριθμ.πρωτ.22535/4-2-2014 έγγραφο της δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω η κίνηση του αποθεματικού (ΚΑΕ Α110 /Φορέα 072)      διαμορφώνεται 
ως εξής : 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΗΣΩΝ 

Αποθεματικό όπως 
διαμορφώθηκε με την 
αρ. 304/3-10-2013 
απόφαση Π.Σ. : 

2.140.264,30 537.039,03 489.854,24 306.983,28 137.968,49 3.612.109,34 

Διαμόρφωση  αυτού 
από : 

      

Α) Αύξηση εσόδων   2.116.301,91 566.506,23 122.895,60 49.359,75 32.340,27 2.887.403,76 

B) Από μείωση 
εσόδων  1.039.619,83 167.690,98 153.215,48 213.212,07 133.597,27 1.707.335,63 
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Γ) Ταμειακό υπόλοιπο   -3.560.710,89 3.340.725,65 -3.147.126,41 1.415.500,00 1.951.611,65 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ -343.764,51 4.276.579,93 -2.687.592,05 1558630,96 1988323,14 4.792.177,47 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ       

Α)Από αυξομείωση 
πιστώσεων -2.484.028,81 3.138.280,92 -3.177.446,29 1.251.647,68 1.850.354,65 578.808,15 

Β) Για ενίσχυση 
πιστώσεων 

2.088.712,65 0,00 471.576,56 256.212,07 40.163,88 
2.856.665,16 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

51.151,65 1.138.299,01 18.277,68 50.771,21 97.804,61 
1.356.304,16 

 
 
2) Διαβιβάζει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση. 

 
Τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. κ.κ. Σπυρίδων και Ζαφειρίου δηλώνουν λευκό. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου 
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