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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1095/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 11-04-2019. 

 
Θέμα 1ο εκτός ημερησίας διάταξης   

α) Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3917/28-12-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως 
προς τις δεσμεύσεις πιστώσεων στους  ΚΑΕ 082102, 0511.02, 0512.02, 0519.02, 0561.02 και 
0719.02 και β) Διαθέσεις πιστώσεων και εγκρίσεις δαπανών στους ΚΑΕ 081301, 082401 και 
319901 του Φορέα 072 και Ειδ. Φορέα 07. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω του 
κατεπείγοντος των ανακλήσεων στον ΚΑΕ 07.072 082101 -μεταφορά μαθητών- που συνδέονται με 
τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής κατά τα σχολικά έτη 2019-2020 
, 2020-2021 και 2021-2022 αλλά και λόγω της εισηγήσεως για  διάθεση πίστωσης και έγκριση 

ΑΔΑ: 7ΝΥΦ7Λ7-ΔΘΙ



 

 2 

δαπάνης στον ΚΑΕ 07.072.081301 για τα μισθώματα των κτιρίων και ιδιαίτερα την μίσθωση νέου 
ακίνητου για την ανάγκη στέγασης του νεοσύστατου κέντρου εκπαιδευτικής συμβουλευτικής 
υποστήριξης 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά. 
 
 Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα 
εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  
1.  Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και τις όμοιες της παρ. 7 του 
άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη , την Αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»., 

2. Το  Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ.   44403/2011      Απόφαση  του  Υπουργού    Εσωτερικών ΦΕΚ 
2494/Β΄/04.11.2011, 2822/Β΄/14-12-2011) και με την υπ΄ αριθ. 109290/39629 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής (ΦΕΚ/τ.Β΄/4251/29-12-2016) με θέμα 
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής», την υπ’ αριθ. 121/03-05-18 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με θέμα «Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ: ΩΠΣΩ7Λ7-ΔΓ0) και   την  υπ’ αριθ. 
37419/13479/2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/τ.Β’/11-05-2018 με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας  της Περιφέρειας Αττικής),    

3. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α’/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και το ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) 

4. Του νδ 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 204/19-07-1974). 
5. Το π.δ. 80 / 05-08-2016 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Αρ. Φύλλου 

145).  
6. Τους ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α/2000), 3220/2004(ΦΕΚ15Α/2004), ν. 3551/2007 (ΦΕΚ 

76/2007), ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α /2011), 
7. Το Ν. 4071/2012, άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής». 
8. Την απόφαση 348/29-11-2018 (ΑΔΑ 66557Λ7-ΒΛΣ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Αττικής,  με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019», 

9. Την απόφαση 349/29-11-2018 (ΑΔΑ ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 111063/35236/2-01-2019 επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 
της Περιφέρειας Αττικής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

11. Την υπ’ αριθμ.  73/21-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 και  
επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 31329/8949/02-04-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής, 

12. Την Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με Α.Π: οικ. 48105/06-03-2017 περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και  Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
114/10-03-2017), και την υπ΄ αριθ. 66/05-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣΒ),  Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

13. Την υπ’ αρ. 1655/02-01-2019 (ΑΔΑ: 60Η07Λ7-7ΔΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Α.Α.Υ.), 

14. Την υπ’ αρ. 1658/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΦ5Ι7Λ7-ΤΟΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Α.Α.Υ.), 

15. Την υπ’ αρ. 1661/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΘΟ7Λ7-ΓΞΩ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Α.Α.Υ.), 

16. Την υπ’ αρ. 2543/03-01-2019 (ΑΔΑ: Ω6167Λ7-Ι6Υ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
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(Α.Α.Υ.), 
17. Την υπ’ αρ. 2547/03-01-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΧΥ7Λ7-ΑΨΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(Α.Α.Υ.), 
18. Την υπ’ αρ. 2554/03-01-2019 (ΑΔΑ: 63ΩΕ7Λ7-ΠΙΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(Α.Α.Υ.), 
19. Την υπ’ αρ. 2557/03-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΚΑ7Λ7-ΩΜΞ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(Α.Α.Υ.), 
20. Την υπ’ αρ. 2563/03-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΒ27Λ7-7ΨΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(Α.Α.Υ.), 
21. Την υπ’ αρ. 262863/31-12-2018 (ΑΔΑ: 6Ε5Τ7Λ7-97Ε) Απόφαση Ανατροπής Πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Πειραιά του οικονομικού έτους 2018 λόγω λήξης του, 
22. Την υπ’ αρ. 3917/28-12-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ8ΩΝ7Λ7-4ΑΔ), για 

τις   εκ νέου δεσμεύσεις των  υπ’ αριθ. 111917/18 (ΨΚΘ37Λ7-ΗΓ2), 222843/2/18 (ΨΘΥΙ7Λ7-
598), 3167/2018  (6ΨΒΚ7Λ7-Ω62), 2994/2018 (ΨΞΠ67Λ7-ΞΓ8), 3003/2018 (6ΩΨΩ7Λ7-ΚΟ2 ) 
και 3008/2018 (63927Λ7-3Α0) Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων,   

23. Το γεγονός ότι οι εν λόγω ανακλήσεις πιστώσεων, που αφορούν τον ΚΑΕ 0821.02, γίνονται 
λόγω επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος και συνεπώς μέρη από τα αδιάθετα 
υπόλοιπα μπορούν να ανακληθούν ώστε να υπάρξει η δυνατότητα χρήσης αυτών για την 
ανάθεση Υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών 
(ΔΣΑ).   

24. Την υπ’ αριθ. 666/15-03-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΖΨ7Λ7-Ω1Ρ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με θέμα «1η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019». 

25. Την υπ’ αριθ. 466/19-02-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ3Μ7Λ7-ΟΣΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με θέμα «Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτων που θα στεγάσουν τα νεοσύστατα 
Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). 

26. Την ανάγκη πληρωμής δαπανών του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, Διεύθυνση Οικονομικών 
Περιφερειακής       Ενότητας Πειραιά. 

 
Εισηγούμαστε  

Τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ.  3917/28-12-2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
Ψ8ΩΝ7Λ7-4ΑΔ), λόγω  μη ύπαρξης σχετικών υποχρεώσεων προς πληρωμή, ως προς: 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 800.000,00 € στον 
ΚΑΕ 0821.02 του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 300.000,00 €  και ως εκ τούτου τις  
μερικές ανακλήσεις των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων με αρ. πρωτ.: α) 1655/02-
01-2019 (ΑΔΑ: 60Η07Λ7-7ΔΣ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών του 
οικονομικού έτους 2018, κατά 170.000,00 €, β) 1658/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΦ5Ι7Λ7-ΤΟΡ), 
για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 (νέα δρομολόγια, τροποποιήσεις 
αυτών, δικαιώματα προαίρεσης, ειδικά μαθητικά δελτία, γονικά επιδόματα, κολυμβητήρια 
και άλλες δαπάνες μεταφοράς μαθητών) που αφορούν τη χρονική περίοδο από Σεπτέμβριο 
2018 έως και Δεκέμβριο 2018, κατά 10.000,00 € και γ) 1661/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΘΟ7Λ7-
ΓΞΩ), για την μεταφορά μαθητών  i) σχολικού έτους 2017-2018  καθώς  και παρελθόντων 
σχολικών ετών  που αφορά ειδικά μαθητικά δελτία, γονικά επιδόματα, κολυμβητήρια, 
μεταξεταστέους, πανελλαδικές εξετάσεις  και  ii) οικονομικού έτους 2017, σχολικού έτους 
2016-2017 καθώς και παρελθόντων σχολικών ετών  που αφορά μεταφορά μαθητών στο 
πλαίσιο του ΔΣΑ της Περιφέρειας Αττικής, κατά 120.000,00 €. 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 100.000,00 € στον ΚΑΕ 0511.02 
του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 40.000,00 €  και ως εκ τούτου τη  μερική ανάκληση 
της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 2543/03-01-2019 (ΑΔΑ: Ω6167Λ7-
Ι6Υ), για την πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς  και των κοινών Δ/νσεων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων, παρελθόντων ετών, κατά 40.000,00 € (στον ΚΑΕ 0511.02) 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 40.000,00 € στον ΚΑΕ 0512.02 
του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 20.000,00 €  και ως εκ τούτου τη  μερική ανάκληση 
της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 2547/03-01-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΧΥ7Λ7-
ΑΨΦ), για την πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες παρελθόντων ετών, στους υπαλλήλους των Δ/νσεων της 
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Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς  και των κοινών Δ/νσεων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων, κατά 20.000,00 € (στον ΚΑΕ 0512.02). 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 30.000,00 € στον ΚΑΕ 0519.02 
του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 20.000,00 €  και ως εκ τούτου τη  μερική ανάκληση 
της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 2554/03-01-2019 (ΑΔΑ: 63ΩΕ7Λ7-
ΠΙΧ) , για την πληρωμή αμοιβών υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων λόγω συμμετοχής τους στα Μικτά Κλιμάκια 
Ελέγχου Οχημάτων  & υπαλλήλων – μελών επιτροπών ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης για 
ελέγχους (επιθεωρήσεις), παρελθόντων ετών  κατά 20.000,00 € (στον ΚΑΕ 0519.02). 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 1.000,00 € στον ΚΑΕ 0561.02 του 
Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 683,82 €  και ως εκ τούτου τη  μερική ανάκληση της 
Απόφασης Ανάληψης  

Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 2557/03-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΚΑ7Λ7-ΩΜΞ), για την 
αποζημίωση λόγω απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου αποσπασμένων 
υπαλλήλων, παρελθόντων ετών,    κατά 683,82 € (στον ΚΑΕ 0561.02). 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 7.986,00 € στον ΚΑΕ 0719.02 του 
Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 6.000,00 €  και ως εκ τούτου τη  μερική ανάκληση της 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 2563/03-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΒ27Λ7-7ΨΙ), 
για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων εντός έδρας, κατά τη συνήθη άσκηση των 
καθηκόντων των υπαλλήλων των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς  και των 
κοινών Δ/νσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, παρελθόντων ετών, κατά 
6.000,00 € (στον ΚΑΕ 0719.02). 

Επιπλέον εισηγούμαστε: 

Τις διαθέσεις  πιστώσεων και τις εγκρίσεις δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού Εξόδων  του Ειδικού Φορέα 07.072, Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. 
Πειραιά, του οικ. έτους 2019: ποσών  

i) #20.000,00# € (είκοσι χιλιάδων ευρώ)  ΚΑΕ  082401 «Υποχρεώσεις από παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών», για την έκδοση  Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για πληρωμή λογαριασμών παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Ο.Τ.Ε.) τρέχοντος έτους  όλων των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Πειραιά.  

ii)  #80.000,00# € (ογδόντα  χιλιάδων ευρώ) ΚΑΕ 319901 «Λοιπές επιστροφές 
εσόδων», για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη 
λόγω επιστροφής χρηματικών ποσών οικονομικού έτους 2019,  ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα 

iii) #366.400,00# € (τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ)  ΚΑΕ 
081301                  «Μισθώματα κτιρίων», για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης που αφορά την πληρωμή μισθωμάτων κτιρίων έτους 2019, όλων των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά. 

iv) #33.600,00# € (τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) ΚΑΕ 081301 
«Μισθώματα κτιρίων», για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το νεοσύστατο 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (2Ο ΚΕΣΥ) Πειραιά. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ.  3917/28-12-2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
Ψ8ΩΝ7Λ7-4ΑΔ), λόγω  μη ύπαρξης σχετικών υποχρεώσεων προς πληρωμή, ως προς: 
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 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 800.000,00 € στον 
ΚΑΕ 0821.02 του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 300.000,00 €  και ως εκ τούτου τις  
μερικές ανακλήσεις των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων με αρ. πρωτ.: α) 1655/02-
01-2019 (ΑΔΑ: 60Η07Λ7-7ΔΣ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών του 
οικονομικού έτους 2018, κατά 170.000,00 €, β) 1658/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΦ5Ι7Λ7-ΤΟΡ), 
για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 (νέα δρομολόγια, τροποποιήσεις 
αυτών, δικαιώματα προαίρεσης, ειδικά μαθητικά δελτία, γονικά επιδόματα, κολυμβητήρια 
και άλλες δαπάνες μεταφοράς μαθητών) που αφορούν τη χρονική περίοδο από Σεπτέμβριο 
2018 έως και Δεκέμβριο 2018, κατά 10.000,00 € και γ) 1661/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΘΟ7Λ7-
ΓΞΩ), για την μεταφορά μαθητών  i) σχολικού έτους 2017-2018  καθώς  και παρελθόντων 
σχολικών ετών  που αφορά ειδικά μαθητικά δελτία, γονικά επιδόματα, κολυμβητήρια, 
μεταξεταστέους, πανελλαδικές εξετάσεις  και  ii) οικονομικού έτους 2017, σχολικού έτους 
2016-2017 καθώς και παρελθόντων σχολικών ετών  που αφορά μεταφορά μαθητών στο 
πλαίσιο του ΔΣΑ της Περιφέρειας Αττικής, κατά 120.000,00 €. 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 100.000,00 € στον ΚΑΕ 0511.02 
του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 40.000,00 €  και ως εκ τούτου τη  μερική ανάκληση 
της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 2543/03-01-2019 (ΑΔΑ: Ω6167Λ7-
Ι6Υ), για την πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς  και των κοινών Δ/νσεων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων, παρελθόντων ετών, κατά 40.000,00 € (στον ΚΑΕ 0511.02) 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 40.000,00 € στον ΚΑΕ 0512.02 
του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 20.000,00 €  και ως εκ τούτου τη  μερική ανάκληση 
της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 2547/03-01-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΧΥ7Λ7-
ΑΨΦ), για την πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες παρελθόντων ετών, στους υπαλλήλους των Δ/νσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς  και των κοινών Δ/νσεων Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων, κατά 20.000,00 € (στον ΚΑΕ 0512.02). 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 30.000,00 € στον ΚΑΕ 0519.02 
του Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 20.000,00 €  και ως εκ τούτου τη  μερική ανάκληση 
της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 2554/03-01-2019 (ΑΔΑ: 63ΩΕ7Λ7-
ΠΙΧ) , για την πληρωμή αμοιβών υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων λόγω συμμετοχής τους στα Μικτά Κλιμάκια 
Ελέγχου Οχημάτων  & υπαλλήλων – μελών επιτροπών ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης για 
ελέγχους (επιθεωρήσεις), παρελθόντων ετών  κατά 20.000,00 € (στον ΚΑΕ 0519.02). 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 1.000,00 € στον ΚΑΕ 0561.02 του 
Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 683,82 €  και ως εκ τούτου τη  μερική ανάκληση της 
Απόφασης Ανάληψης  

Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 2557/03-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΚΑ7Λ7-ΩΜΞ), για την 
αποζημίωση λόγω απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου αποσπασμένων 
υπαλλήλων, παρελθόντων ετών,    κατά 683,82 € (στον ΚΑΕ 0561.02). 

 την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 7.986,00 € στον ΚΑΕ 0719.02 του 
Φορέα 072 & Ειδ. Φορέα 07, κατά 6.000,00 €  και ως εκ τούτου τη  μερική ανάκληση της 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 2563/03-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΒ27Λ7-7ΨΙ), 
για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων εντός έδρας, κατά τη συνήθη άσκηση των 
καθηκόντων των υπαλλήλων των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς  και των 
κοινών Δ/νσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, παρελθόντων ετών, κατά 
6.000,00 € (στον ΚΑΕ 0719.02). 

Τις διαθέσεις  πιστώσεων και τις εγκρίσεις δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού Εξόδων  του Ειδικού Φορέα 07.072, Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά, του 
οικ. έτους 2019: ποσών  

i) #20.000,00# € (είκοσι χιλιάδων ευρώ)  ΚΑΕ  082401 «Υποχρεώσεις από παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών», για την έκδοση  Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για πληρωμή λογαριασμών παροχής 
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τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Ο.Τ.Ε.) τρέχοντος έτους  όλων των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Πειραιά.  

ii)  #80.000,00#€ (ογδόντα  χιλιάδων ευρώ) ΚΑΕ 319901 «Λοιπές επιστροφές 
εσόδων», για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη 
λόγω επιστροφής χρηματικών ποσών οικονομικού έτους 2019, ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα 

iii) #366.400,00#€ (τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ)  ΚΑΕ 
081301 «Μισθώματα κτιρίων», για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
που αφορά την πληρωμή μισθωμάτων κτιρίων έτους 2019, όλων των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Πειραιά. 

iv) #33.600,00#€ (τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) ΚΑΕ 081301 
«Μισθώματα κτιρίων», για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το νεοσύστατο 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (2Ο ΚΕΣΥ) Πειραιά. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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