
 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  
 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

                              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/30-10-2018 

Απόσπασμα Πρακτικού 
 

 

 

Στο Αιγάλεω, σήμερα 30-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιούπολης 1, του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής (Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω) προσήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα 

παρακάτω μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με τις με αριθμ. α.                     

38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση Συγκρότησης και                        

β. 163494/Ζ1/2-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 577/9-10-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Τροποποίησης αυτής του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσια του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ.               

38/2-03-2018, τ. Α΄) μετά τη με αριθμ. πρωτ. 11815/26-10-2018 Πρόσκληση του Προέδρου της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής : 
 

1. Κωνσταντίνος Μουτζούρης Πρόεδρος 

2. Δήμος Τριάντης Καθηγητής, Αντιπρόεδρος 
 

3. Βασιλική Αργυροπούλου Καθηγήτρια, Μέλος 
 

4. Σάββας Βασιλειάδης Καθηγητής, Μέλος 
 
 

5. Μαρία Βενετίκου Καθηγήτρια, Μέλος 
 
 

6. Ιωάννης Ευδοκιμίδης Καθηγητής, Μέλος 
 

7. Αντώνιος Κυπάρος Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος 

8. Αντώνιος Μωυσίδης τέως Καθηγητής, Μέλος  

9. Κλεομένης Οικονόμου Ομότιμος Καθηγητής, Μέλος 

10. Γραμματή Πάντζιου Καθηγήτρια, Μέλος 

11. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος Καθηγητής, Μέλος 

12. Ελένη Τουρνά Καθηγήτρια, Μέλος 

13. Δημήτριος Τσελές Καθηγητής, Μέλος 

14. Αριστοτέλης Τύμπας Καθηγητής, Μέλος 

15. Κωστής Χατζημιχάλης Καθηγητής, Μέλος 
 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά Ρηγάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης 

Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων. 
 

Στη συνεδρίαση μετέχει και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος. 
 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

...................................................................................................................................................... 

Θ έ μ α  8ο : «Έγκριση Δ' Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής». 

....................................................................................................................................................... 

./.. 
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Σελίδα   2 της Πράξης  23/30-10-2018  της Διοικούσας Επιτροπής 
 

Θ Ε Μ Α  8 ο  

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της: 
 

1. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018,                  

τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως 

της παρ. 2α του άρθρου 57. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και 

Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις». 

4.  Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) : «Σύσταση – 

Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του 

Ιδρύματος».   

5. Τη με αριθμ. 163494/Ζ1/2-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 577/9-10-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) : «Τροποποίηση 

της αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Σύσταση-Συγκρότηση-

Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός 

των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος» (Υ.Ο.Δ.Δ.117). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α΄) : «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό 

και Άλλες Διατάξεις». 

7.  Tις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/19-07-1974, τ. Α΄) : «Περί Λογιστικού των 

Ν.Π.Δ.Δ.», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε. 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/52435/ΔΠΓΚ/07-07-2017 (ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ) Εγκύκλιο του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα : «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2018». 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/2176/ΔΠΓΚ/09-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827) Εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα : «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 

2018». 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/69327/ΔΠΓΚ/25-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4300/27-09-2018, τ. Β΄) (ΑΔΑ: 

6ΙΗ4Η-ΡΕΔ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα : «Αναμόρφωση 

των Εγκεκριμένων Αναλυτικών Προϋπολογισμών των Λοιπών Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, Συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν Ανήκουν στην Κεντρική 

Διοίκηση ως Ειδικοί Φορείς, πλην ΟΤΑ και Φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 

(Α΄314)». 

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 50192/Β2/27-03-2018 (ΑΔΑ : ΩΑΙΧ4653ΠΣ-10Ε) Απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε ο 

Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2018. 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 76272/Β2/11-05-2018 (ΑΔΑ : Ω4Χ84653ΠΣ-929) Απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε η Α΄ 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό 

Έτος 2018. 

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 132126/Β2/3-08-2018 (ΑΔΑ : ΩΦΙΠ4653ΠΣ-ΤΦΓ) Απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε η Β΄ 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό 

Έτος 2018. 

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 170625/Β2/12-10-2018 (ΑΔΑ : 6Π6Θ4653ΠΣ-ΠΓΒ) Απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε η Γ΄ 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό 

Έτος 2018.  

15. Τις ανάγκες του Ιδρύματος για το Οικονομικό Έτος 2018. 

16. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
 

 

./.. 

ΑΔΑ: ΨΓΓ246Μ9ΞΗ-Υ7Η
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μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,  

 

 
 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

 

 
 

ε γ κ ρ ί ν ε ι  την Δ΄ τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για 

το Οικονομικό Έτος 2018, όπως αυτή φαίνεται στα επισυναπτόμενα : 
 

- «Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018», 

- «Φύλλο Ροής Μεταβολών Εσόδων, Διαμορφωθείσες Πιστώσεις ανά Τροποποίηση», 

-  «Φύλλο Ροής Μεταβολών Εξόδων Διαμορφωθείσες Πιστώσεις                                     

ανά Τροποποίηση» και 

- «Τελικά Αποτελέσματα Προϋπολογισμού». 
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Σελίδα   4 της Πράξης  23/30-10-2018  της Διοικούσας Επιτροπής 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

Δ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

Με την παρούσα τροποποίηση αυξάνεται ο Κωδικός Εσόδου 013601 : «Επιχορηγήσεις 

για την Καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών» και ισόποσα ο αντίστοιχος Κ.Α. Εξόδου 

263601 : «Χορηγίες για την Καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών», κατά                     

650.000,00 €, προκειμένου να καταβληθεί η εν λόγω παροχή σε δικαιούχους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. Σημειώνεται ότι, η 

εγγεγραμμένη πίστωση του Κωδικού στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 δεν 

επαρκεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, λόγω της επιβάρυνσης 

του από τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις που αφορούσαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ύψους 

605.300,00 €, που μεταφέρθηκαν και εξοφλήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην 

έναρξη της λειτουργίας του. 

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως και σήμερα, πραγματοποιείται ανακατανομή των 

πιστώσεων σε επιμέρους κωδικούς λειτουργικών δαπανών, προκειμένου να ενισχυθούν Κ.Α. 

Εξόδων με ανεπαρκές υπόλοιπο και συνακόλουθα να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση του 

Προϋπολογισμού του Ιδρύματος έως τη λήξη του Οικονομικού Έτους 2018. 

Συγκεκριμένα, οι Κωδικοί Αριθμοί Εσόδων και Εξόδων των οποίων τα ποσά 

διαφοροποιούνται, με την παρούσα τροποποίηση, έχουν ως ακολούθως : 

 

  

ΕΣΟΔΑ : 

 

1. Αύξηση του ΚΑΕ 013601 : «Επιχορηγήσεις για την Καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος 

Φοιτητών», κατά το ποσό των 650.000,00 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί επάρκεια 

πίστωσης με σκοπό να καταβληθεί το στεγαστικό επίδομα,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 

του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. 15/28-01-2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 

4 του άρθρου 31 του Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/15-02-2017), σε δικαιούχους φοιτητές του 

Ιδρύματος ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018. 

 

 

ΕΞΟΔΑ: 

 

1. Μείωση του ΚΑΕ 026401 : «Αποζημίωση για Συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές» κατά 

το ποσό των 5.728,00 ευρώ, λόγω της επάρκειας της πίστωσης για αποζημιώσεις συμμετοχής σε 

συμβούλια έως τη λήξη της οικονομικής χρήσης 2018. 

 

2. Αύξηση του ΚΑΕ 041101 : «Αμοιβές Νομικών, που Εκτελούν Ειδικές Υπηρεσίες με την 

Ιδιότητα του Ελεύθερου Επαγγελματία», κατά το ποσό των  10.000,00 ευρώ, προκειμένου να 

καλυφθούν αμοιβές νομικών υπηρεσιών, που προκύπτουν από την ανάθεση εξειδικευμένων 

νομικών υποθέσεων του Ιδρύματος. 

 

3. Μείωση του ΚΑΕ 042901 : «Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων που Εκτελούν Ειδικές 

Υπηρεσίες» κατά το ποσό των  10.000,00 ευρώ, δεδομένου ότι δεν απαιτείται η εγγεγραμμένη 

πίστωση στον Προϋπολογισμό του ΠΑ.Δ.Α. Συναφείς υποχρεώσεις καλύπτονται από τους Κ.Α. 

Εξόδων 041101 και 041901. 
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Σελίδα   5 της Πράξης  23/30-10-2018  της Διοικούσας Επιτροπής 

 

4. Μείωση του ΚΑΕ 043101 : «Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών» κατά το ποσό των  

3.000,00 ευρώ, δεδομένου ότι δαπάνες που αφορούν προμήθεια Τράπεζας (Διατραπεζικό 

Σύστημα ΔΙΑΣ Α.Ε.) είναι μειωμένες, λόγω της χρήσης εμπορικής Τράπεζας (Πειραιώς) για 

πληρωμές μισθοδοσίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών, στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, κ.λπ. 

χωρίς προμήθεια. 

 

5. Μείωση του ΚΑΕ 051801 : «Έξοδα Νοσηλείας Σπουδαστών Γενικά» κατά το ποσό των  

20.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας φοιτητών του 

Ιδρύματος. 

 

6. Αύξηση του ΚΑΕ 054101 : «Δαπάνες Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» κατά το ποσό 

των  4.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες επιμόρφωσης προσωπικού, λόγω των 

συνεχών αλλαγών του κανονιστικού πλαισίου για τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

7. Μείωση του ΚΑΕ 054201 : «Δαπάνες Λειτουργίας Ειδικών Σχολών και Σεμιναρίων» κατά 

το ποσό των 10.000,00 ευρώ, δεδομένου ότι παρεμφερείς υποχρεώσεις καλύπτονται από τον 

Κ.Α. Εξόδου 054101: «Δαπάνες Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» . 

 

8. Αύξηση του ΚΑΕ 081301 : «Μισθώματα Κτιρίων και Έξοδα Κοινοχρήστων» κατά το ποσό 

των 80.000,00 ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί επάρκεια πίστωσης σε περίπτωση που δεν 

ολοκληρωθεί η επικείμενη μετεγκατάσταση Σχολών του Ιδρύματος σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. 

 

9. Μείωση του ΚΑΕ 082401 : «Μεταφορές Αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά τέλη 

αεροδρομίων) και Φορτοεκφορτωτικά» κατά το ποσό των  2.272,00 ευρώ, δεδομένου ότι οι 

υποχρεώσεις του Ιδρύματος για μεταφορές καλύπτονται από το συναφή Κ.Α. Εξόδου : 082901. 

 

10. Αύξηση του ΚΑΕ 082901 : «Λοιπές Μεταφορές» κατά το ποσό των 100.000,00 ευρώ, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φόρτωσης και μεταφοράς εργαστηριακού εξοπλισμού 

και αρχείων Σχολών που μετεγκαθίστανται από μισθωμένες σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του 

Ιδρύματος. 

 

11. Μείωση του ΚΑΕ 083101 : «Ταχυδρομικά Τέλη» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ, 

δεδομένου ότι έχουν καλυφθεί οι υποχρεώσεις του Ιδρύματος για ταχυδρομικά έξοδα και τέλη 

αποστολής φακέλων και δεμάτων για το 2018. 

 

12. Μείωση του ΚΑΕ 084201 : «Φωτισμός, Κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο και λοιπές 

πηγές ενέργειας)» κατά το ποσό των  50.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης 

Οικονομικού Έτους 2018 για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ. 

 

13. Μείωση του ΚΑΕ 087901 : «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων» 

κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης για τη συντήρηση των 

μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. 

 

14. Μείωση του ΚΑΕ 088101 : «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς» κατά 

το ποσό των 3.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης για επισκευή και συντήρηση των 

υπηρεσιακών οχημάτων του Ιδρύματος έως το τέλος του Οικονομικού Έτους 2018. 

 

15. Αύξηση του ΚΑΕ 088901 : «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού» κατά το ποσό 

των 110.000,00 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί επάρκεια πίστωσης για τη συντήρηση 

εργαστηριακού εξοπλισμού και  λογισμικών προγραμμάτων. 

 

16. Αύξηση του ΚΑΕ 089201 : «Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων, Μεταφορικών Μέσων, 

Μηχανικού Εξοπλισμού, Επίπλων, Χρεογράφων, Ενεχύρων, κ.λπ.» κατά το ποσό των            

3.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες για ασφάλιστρα των υπηρεσιακών 

οχημάτων του Ιδρύματος. 

./.. 
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17. Μείωση του ΚΑΕ 089301 : «Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών 

Πράξεων» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης για την καταβολή 

επιδικασθέντων ποσών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 

 

18. Αύξηση του ΚΑΕ 089901 : «Λοιπές Δαπάνες» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, 

προκειμένου να καλυφθούν υποχρεώσεις του Ιδρύματος που αφορούν σε δαπάνες για υπηρεσίες 

που δεν εντάσσονται σε κάποια άλλη κατηγορία. 

 

19. Μείωση του ΚΑΕ 091101 : «Φόροι» κατά το ποσό των  55.000,00 ευρώ, λόγω του 

πιστωτικού υπολοίπου που προέκυψε από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

για το φορολογικό έτος 2018 (διάστημα 01-01-2018 έως 02-03-2018) των συγχωνευθέντων 

Ιδρυμάτων, καθώς προχώρησαν σε διακοπή των εργασιών τους στις 02-03-2018, λόγω της 

απορρόφησης τους από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με νέο Α.Φ.Μ. 

 

20. Μείωση του ΚΑΕ 124901  : «Προμήθεια Εποπτικών Μέσων διδασκαλίας που δεν 

Κατονομάζονται Ειδικά» κατά το ποσό των  10.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης  

για την προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας (προτζέκτορες, κ.λπ.) έως τη λήξη του 

Οικονομικού Έτους. 

 

21. Αύξηση του ΚΑΕ 127101 : «Προμήθεια Ειδών Αθλητισμού» κατά το ποσό των  2.000,00 

ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες ειδών γυμναστηρίων στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

του Πανεπιστημίου. 

 

22. Αύξηση του ΚΑΕ 128101 : «Προμήθεια Υλικών Μηχανογραφικών και Λοιπών Συναφών 

Εφαρμογών» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες 

μικροεξοπλισμού Η/Υ (ποντίκια, σκληροί δίσκοι, δίσκοι αποθήκευσης, κ.λπ.). 

 

23. Μείωση του ΚΑΕ 129201 : «Προμήθεια Ηλεκτρικών Λαμπτήρων» κατά το ποσό των 

8.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης μετά τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για 

αναλώσιμα υλικά μονίμων εγκαταστάσεων. 

 

24. Αύξηση του ΚΑΕ 141301 : «Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων Γενικά» 

κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν υποχρεώσεις που θα 

προκύψουν για  είδη συντήρησης και επισκευής των κτιρίων του Ιδρύματος. 

 

25. Αύξηση του ΚΑΕ 142901 : «Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών 

Μονίμων Εγκαταστάσεων», κατά το ποσό των 20.0000,00 ευρώ, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τυχόν έκτακτες ανάγκες για είδη συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, κλειδαριές, πόμολα, αναπαραγωγή 

κλειδιών, υαλοπίνακες κ.λπ.). 

 

26. Αύξηση του ΚΑΕ 143901 : «Λοιπές Προμήθειες Ειδών Συντήρησης και Επισκευής 

Μηχανικού και Λοιπού Εξοπλισμού» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειμένου να 

καλυφθούν δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια ανταλλακτικών και ειδών για την επισκευή 

και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού των Σχολών, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού 

του Ιδρύματος (Η/Υ, εκτυπωτών, βιντεοπροβολέων, εξοπλισμός του Κέντρου Διαχείρισης 

Δικτύου, κ.λπ.). 

 

27. Μείωση του ΚΑΕ 144101 : «Προμήθεια Εξαρτημάτων, Εργαλείων, Πρώτων Υλών για την 

κατασκευή και Επισκευή Οργάνων Εκπαίδευσης)» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, δεδομένου 

ότι παρεμφερείς υποχρεώσεις του Ιδρύματος καλύπτονται από το συναφή Κ.Α. Εξόδου 143901. 

 

 

 

./.. 
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28. Μείωση του ΚΑΕ 161301 : «Προμήθεια Υγραερίων – Φωταερίων» κατά το ποσό των  

70.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης Οικ. έτους 2018 για εξόφληση λογαριασμών 

φυσικού αερίου. 

 

29. Μείωση του ΚΑΕ 173101 : «Προμήθεια Φωτογραφικού και Φωτοτυπικού Υλικού» κατά το 

ποσό των 25.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης για τη προμήθεια φωτοτυπικού 

χαρτιού και toner/ μελανιών, μετά τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

30. Μείωση του ΚΑΕ 177901 : «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Υλικού που δεν 

Κατονομάζεται Ειδικά» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης για 

τη προμήθεια τηλεπικοινωνιακών υλικών στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. 

 

31. Αύξηση του ΚΑΕ 183101 : «Προμήθεια Υλικού Εκπαίδευσης» κατά το ποσό των  

100.000,00 ευρώ, για τη προμήθεια αναλωσίμων υλικών που χρησιμοποιούνται στην 

εκπαίδευση των φοιτητών, στις εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ. 

 

32. Μείωση του ΚΑΕ 189901 : «Διάφορες Προμήθειες που δεν Κατονομάζονται Ειδικά» κατά 

το ποσό των 20.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης έως τη λήξη του Οικονομικού 

Έτους. 

 

33. Αύξηση του ΚΑΕ 263601 : «Χορηγίες για την Καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος 

Φοιτητών» κατά το ποσό των  650.000,00 ευρώ, κατά αντιστοιχία του Κ.Α. Εσόδου 013601, 

προκειμένου να καλυφθούν υποχρεώσεις που αφορούν στην καταβολή του στεγαστικού 

επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Ακαδημαϊκό 

Έτος 2017 – 2018. 

 

34. Αύξηση του ΚΑΕ 412101 : «Δαπάνες Κάθε Είδους για την Εκπαίδευση των Φοιτητών, την 

Επιστημονική Έρευνα, τον Εξοπλισμό και τη Λειτουργία των Εδρών Εργαστηρίων κ.λπ.», κατά 

το ποσό των 15.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες εργαστηριακού 

μικροεξοπλισμού των Σχολών του Ιδρύματος. 

 

35. Μείωση του ΚΑΕ 711101 : «Προμήθεια Επίπλων» κατά το ποσό των  40.000,00 ευρώ, 

λόγω επάρκειας της πίστωσης για προμήθεια επίπλων έως το τέλος του Οικονομικού Έτους 

2018. 

 

36. Μείωση του ΚΑΕ 712301 : «Προμήθεια Η/Υ, Λογισμικού και Λοιπού Συναφούς 

Βοηθητικού Εξοπλισμού» κατά το ποσό των 100.000,00 ευρώ, λόγω επάρκειας της πίστωσης 

έως τη λήξη του Οικονομικού Έτους 2018. 
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Σελίδα 1 από  1

24/10/2018ΦΥΛΛΟ ΡΟΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1η 2η 3η 4η 6η 5η 7η 8η 9η 10η 11η 12η ΜΕΙΩΣΗΑΥΞΗΣΗ
ΑΡΧΙΚH 
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜ/ΣΗ

ΚΑΕ
ΕΣΟ∆ΩΝ

,00 ,00 ,00 ,00 ,00900.000,00013601

Επιχορηγήσεις γα την καταβολη στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών

,00200.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 650.000,00 ,00 1.750.000,00

0136 900.000,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00,00200.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 650.000,00 ,00 1.750.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00900.000,00 ,00200.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 650.000,00 ,00 1.750.000,00ΣΥΝΟΛΑ
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Σελίδα 1 από  4

24/10/2018ΦΥΛΛΟ ΡΟΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1η 2η 3η 4η 6η 5η 7η 8η 9η 10η 11η 12η ΜΕΙΩΣΗΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΕ

ΕΞΟ∆ΩΝ
ΑΡΧΙΚH 
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜ/ΣΗ

,00 1.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,009.650,0015.000,00026401

Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές (περιλαµβάνονται και ιδιώτες)

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 5.728,00 19.922,00

0264 15.000,00 9.650,00 ,00 1.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 5.728,00 19.922,00

30.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0015.000,00041101

Αµοιβές νοµικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγλµατία

,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00 55.000,00

0411 15.000,00 ,00 30.000,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00 55.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0010.000,00042901

Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00

0429 10.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,005.000,00043101

Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3.000,00 2.000,00

0431 5.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3.000,00 2.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0031.285,35051801

Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 20.000,00 11.285,35

0518 31.285,35 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 20.000,00 11.285,35

5.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,005.000,00054101

∆απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆

,00 ,00 ,00 ,00 4.000,00 ,00 14.000,00

0541 5.000,00 ,00 5.000,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 4.000,00 ,00 14.000,00

7.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,003.000,00054201

∆απάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεµιναρίων για κάλυψη δαπανών σεµιναρίων σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 1404/83.

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00

0542 3.000,00 ,00 7.000,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00

380.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,0030.441,14700.000,00081301

Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων

,00 ,00 ,00 ,00 80.000,00 ,00 1.190.441,14

0813 700.000,00 30.441,14 380.000,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 80.000,00 ,00 1.190.441,14

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,005.000,00082401

Μεταφορές αγαθών (περιλαµβάνονται τα πλοηγικά τέλη αεροδροµίων) και φορτοεκφωρτοτικά

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2.272,00 2.728,00

0824 5.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2.272,00 2.728,00

ΑΔΑ: ΨΓΓ246Μ9ΞΗ-Υ7Η



Σελίδα 2 από  4

24/10/2018ΦΥΛΛΟ ΡΟΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1η 2η 3η 4η 6η 5η 7η 8η 9η 10η 11η 12η ΜΕΙΩΣΗΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΕ

ΕΞΟ∆ΩΝ
ΑΡΧΙΚH 
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜ/ΣΗ

70.000,00 46.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00906,4540.000,00082901

Λοιπές µεταφορές

,00 ,00 ,00 ,00 100.000,00 ,00 256.906,45

0829 40.000,00 906,45 70.000,00 46.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 100.000,00 ,00 256.906,45

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0015.000,00083101

Ταχυδροµικά τέλη

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 8.000,00 7.000,00

0831 15.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 8.000,00 7.000,00

259.000,00 114.600,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00-100.200,98810.000,00084201

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό και φωταέριο)

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 50.000,00 1.033.399,02

0842 810.000,00 -100.200,98 259.000,00 114.600,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 50.000,00 1.033.399,02

80.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00160.000,00087901

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (περιλαµβάνονται διάφορα)

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 230.000,00

0879 160.000,00 ,00 80.000,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 230.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,006.000,00088101

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3.000,00 3.000,00

0881 6.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3.000,00 3.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,007.653,17419.740,00088901

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού

,00 ,00 ,00 ,00 110.000,00 ,00 537.393,17

0889 419.740,00 7.653,17 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 110.000,00 ,00 537.393,17

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00677.360,00089201

Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,µεταφορικών µέσων,µηχανικού εξοπλισµού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ

,00 ,00 ,00 ,00 3.000,00 ,00 680.360,00

0892 677.360,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3.000,00 ,00 680.360,00

120.000,00 400.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0081.000,00089301

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 15.000,00 586.000,00

0893 81.000,00 ,00 120.000,00 400.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 15.000,00 586.000,00

30.000,00 744,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0058.194,60089901

Λοιπές δαπάνες

,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00 98.938,60

0899 58.194,60 ,00 30.000,00 744,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00 98.938,60
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Σελίδα 3 από  4

24/10/2018ΦΥΛΛΟ ΡΟΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1η 2η 3η 4η 6η 5η 7η 8η 9η 10η 11η 12η ΜΕΙΩΣΗΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΕ

ΕΞΟ∆ΩΝ
ΑΡΧΙΚH 
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜ/ΣΗ

60.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0050.000,00091101

Φόροι

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 55.000,00 55.000,00

0911 50.000,00 ,00 60.000,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 55.000,00 55.000,00

,00 1.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0027.000,00124901

Προµήθεια εποπτικών µέσων διδασκαλίας που δεν κατονοµάζονται ειδικά

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 18.000,00

1249 27.000,00 ,00 ,00 1.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 18.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,005.000,00127101

Προµήθεια ειδών αθλητισµού

,00 ,00 ,00 ,00 2.000,00 ,00 7.000,00

1271 5.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2.000,00 ,00 7.000,00

,00 1.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0010.000,00128101

Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρµογών

,00 ,00 ,00 ,00 3.000,00 ,00 14.000,00

1281 10.000,00 ,00 ,00 1.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3.000,00 ,00 14.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0015.000,00129201

Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 8.000,00 7.000,00

1292 15.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 8.000,00 7.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0010.000,00141301

Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά

,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00 20.000,00

1413 10.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00 20.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0080.000,00142901

Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων

,00 ,00 ,00 ,00 20.000,00 ,00 100.000,00

1429 80.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 20.000,00 ,00 100.000,00

,00 5.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0050.000,00143901

Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00 65.000,00

1439 50.000,00 ,00 ,00 5.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 ,00 65.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,002.000,00144101

Προµήθεια εξαρτηµάτων,εργαλείων,πρώτων υλών κ.λ.π για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2.000,00 ,00

1441 2.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2.000,00 ,00
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Σελίδα 4 από  4

24/10/2018ΦΥΛΛΟ ΡΟΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1η 2η 3η 4η 6η 5η 7η 8η 9η 10η 11η 12η ΜΕΙΩΣΗΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΕ

ΕΞΟ∆ΩΝ
ΑΡΧΙΚH 
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜ/ΣΗ

230.000,00 14.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00110.000,00142.000,00161301

Προµήθεια υγραερίων-φωταερίων

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 70.000,00 426.000,00

1613 142.000,00 110.000,00 230.000,00 14.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 70.000,00 426.000,00

35.000,00 3.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00107.000,00173101

Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 25.000,00 120.000,00

1731 107.000,00 ,00 35.000,00 3.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 25.000,00 120.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0028.000,00177901

Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονοµάζεται ειδικά

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 18.000,00

1779 28.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00 18.000,00

,00 52.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00180.000,00183101

Προµήθεια υλικού εκπαίδευσης

,00 ,00 ,00 ,00 100.000,00 ,00 332.000,00

1831 180.000,00 ,00 ,00 52.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 100.000,00 ,00 332.000,00

30.000,00 8.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0072.000,00189901

∆ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 20.000,00 90.000,00

1899 72.000,00 ,00 30.000,00 8.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 20.000,00 90.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00200.000,00900.000,00263601

Χορηγίες γα την καταβολη στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών

,00 ,00 ,00 ,00 650.000,00 ,00 1.750.000,00

2636 900.000,00 200.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 650.000,00 ,00 1.750.000,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0045.000,00412101

∆απάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστηµονική έρευνα, τον εξοπλισµό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π

,00 ,00 ,00 ,00 15.000,00 ,00 60.000,00

4121 45.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 15.000,00 ,00 60.000,00

60.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,0040.000,00711101

Προµήθεια επίπλων

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 40.000,00 60.000,00

7111 40.000,00 ,00 60.000,00 ,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 40.000,00 60.000,00

190.684,00 5.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00,00249.000,00712301

Προµήθεια Η/Υ,λογισµικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 100.000,00 344.684,00

7123 249.000,00 ,00 190.684,00 5.000,00 ,00 ,00,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 100.000,00 344.684,00

5.068.579,95 258.449,78 1.586.684,00 651.344,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1.127.000,00 477.000,00 8.215.057,73ΣΥΝΟΛΑ
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0,00,00

4.130.671,89 4.130.671,89

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4.318.313,89

2.269.764,62

6.482.963,20 650.000,00+ = 24.358.447,20

+ 650.000,00 = 28.489.119,09

6.588.078,516.282.033,36

21.050.110,74

17.225.484,00

306.045,15

6.789.008,35

17.875.484,00

21.700.110,74 6.789.008,35

6.482.963,20

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

ΕΛΛΕΙΜMΑ

Α∆ΙΑΘΕΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

ΕΛΛΕΙΜMΑ

ΤAMEIAKO
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΞΟ∆Α

ΕΣΟ∆Α

ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
Π.∆.Ε. Τ.Π. Π.∆.Ε. Τ.Π. Π.∆.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
Τ.Π.
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Σελίδα   14 της Πράξης  23/30-10-2018  της Διοικούσας Επιτροπής 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 15:30 π.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς 

συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

  

 

         ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ 
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