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,00330.000,00Επιχορηγήσεις για δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού011101 ,00

,006.580.000,00Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας011201 ,00

,003.880.000,00Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων013301 ,00

,001.500.000,00Επιχορηγήσεις γα την καταβολη στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών013601 ,00

,00400.000,00Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδροµικές αποδοχές και επιδόµατα019401 ,00

,00550.000,00Eπιχορηγήσεις απο Ειδικούς Λογαριασµούς021101 ,00

,00100,00Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώµατα129901 ,00

,0010.000,00Έσοδα λοιπών περιπτώσεων319901 ,00

,003.000,00Εσοδα απο προσφορά λοιπών υηρεσιών που δεν κατονοµάζονται ειδικά329901 ,00

,00100,00Έσοδα από πώληση µεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.∆.∆. και Ασφαλιστικών Φορέων335301 ,00

,00100,00Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρήστου για το Ν.Π.∆.∆ υλικού λόγω φυσικής ή οικονοµικής φθοράς339101 ,00

1.200,00260.000,00Έσοδα από εκµίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας341901 1.200,00

,0035.000,00Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες351101 ,00

74.603,00200.000,00Τόκοι από λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος351301 74.603,00

55.785,37170.000,00Προσοδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠ∆∆ & ασφ/κων φορέων352401 55.785,37

,00100,00Πρόστιµα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προµηθευτές421201 ,00

,0040.000,00Πρόστιµα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών ∆ικαστηρίων, Συµβουλίου421301 ,00

,00100,00Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβάσεων421401 ,00

,0015.000,00Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ521101 ,00

,0030.000,00Εσοδα υπερ ΟΑΕ∆ εισφ. 1% για διαστηµα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)525201 ,00

,0015.000,00Εσοδα υπέρ εννιαιου ταµείου επικουρικής ασφάλισης και εφαπαξ παροχών526601 ,00

,001.000.000,00Εσοδα υπέρ εννιαιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης527101 ,00

,00120.000,00Φόρος µισθωτών υπηρεσιών529101 ,00

,0010.000,00Εισφορά Αλληλεγγύης αρ.29 Ν.3986                                                                                                                     529102 ,00

,005.000,00Εσοδα υπερ ∆ηµοσίου για ειδική εισφορά αλληλεγγυης για την καταπολέµηση της ανεργιας529103 ,00

,001.000,00Φόρος 1%529104 ,00

,00200.000,00Φόρος 4%529105 ,00

,00200.000,00Φόρος 8%529106 ,00
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,0030.000,00Φόρος 20%529107 ,00

37,508.000,00Χαρτόσηµο 3% επί µισθωµάτων                                                                                                                   529109 37,50

,003.000,00Χαρτόσηµο κρατ. 529110 ,00

,001.000,00ΟΓΑ χ/µου επί χ/µου 1% 529111 ,00

7,502.000,00ΟΓΑ χ/µου επί χ/µου 3% µισθωµάτων529112 7,50

,001.000,00ΟΓΑ χ/µου επί χ/µου 3% 529113 ,00

,0010.000,00Φόρος Τόκων 15%529114 ,00

,0015.000,00Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων529901 ,00

,0015.000,00Έσοδα υπέρ ΑΕΠΠ529902 ,00

,00500,00Προϊόν ∆ωρεάς541101 ,00

,004.000,00Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ551101 ,00

200,005.000,00Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται552101 200,00

,001.000,00Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται552901 ,00

1.299,51120.000,00Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά568901 1.299,51

,002.000,00Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας811101 ,00

,0050.000,00Αναδιαρρύθµιση και συµπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής932201 ,00

,00660.244,31Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής932501 ,00

,0081.475,22Εξοπλισµός αµφιθεάτρου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής (Πανεπιστηµιούπολη 2)934901 ,00

,00240.287,20Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής                                                                       934902 ,00

,00788.876,27Συµβατικός και εργαστηριακός εξοπλισµός Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής934905 ,00

,00150.000,00Eσοδα υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες απο ∆.Ε939201 ,00

,00670.604,40Συντήρηση, επέκταση και αναβάθµιση δικτύων στα κτίρια Α,Β,Γ Πανεπιστηµιούπολης 2 του Πα.∆.Α.942901 ,00

,008.512,60Ανάπτυξη Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής942902 ,00

133.132,8818.422.000,00 133.132,88
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,00300.000,00Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία026101 ,00

,008.000,00Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές (περιλαµβάνονται και ιδιώτες)026401 ,00
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,00505.000,00Επιµίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές026701 ,00

,001.000,00Λοιπές πρόσθετες παροχές για καταβολή ποσών σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 1943/91026901 ,00

,002.000,00Αποζηµίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε για αµοιβή εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθµιας028701 ,00

,00200.000,00∆ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν κατονοµάζονται ειδικά028901 ,00

,0037.881,46Αµοιβές νοµικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγλµατία041101 ,00

,002.118,54Αµοιβές νοµικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγλµατία04111β ,00

,00280.954,54Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελµατιών041901 ,00

,009.045,46Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελµατιών04191β ,00

,001.000,00Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών043101 ,00

,005.000,00Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές εργασίες043901 ,00

,002.000,00Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά051801 ,00

,005.000,00Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων053201 ,00

,005.000,00∆απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆054101 ,00

,0010.000,00∆απάνες για εκπαιδευτικές εκδροµές054301 ,00

,00126.000,00Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για µισθωτούς α.ιδιωτικου τοµέα & β.δηµοσιου που εχουν διοριστεί µετα την 1/1/2011056101 ,00

,003.000,00Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κους οργανισµούς για µισθωτούς α.ιδιωτικου τοµέα & β.δηµοσιου που εχουν διοριστεί µετα την 1/1/2011056301 ,00

,001.000,00Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011)  µετά την 1.1.2011 σύµφωνα µε το Ν.4387/2016056501 ,00

,0014.570,00Eξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων071101 ,00

,00430,00Eξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων07111β ,00

,002.000,00Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας071201 ,00

,0014.838,00Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικου υπαλλήλων071501 ,00

,00162,00Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικου υπαλλήλων07151β ,00

,009.880,00Ηµερήσια αποζηµείωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων072101 ,00

,00120,00Ηµερήσια αποζηµείωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων07211β ,00

,0026.696,16Eξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα073101 ,00

,003.303,84Eξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα07311β ,00

,0013.460,00Ηµερήσια αποζηµείωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα073201 ,00

,001.540,00Ηµερήσια αποζηµείωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα07321β ,00
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,00182,00Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που είναι τοποθετηµένοι σε ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό 073301 ,00

,00318,00Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που είναι τοποθετηµένοι σε ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό 07331β ,00

,0018.370,00Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικου υπαλλήλων074101 ,00

,001.630,00Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικου υπαλλήλων07411β ,00

,00405,38Έξοδα εγκατάστασεις  εξωτερικού υπαλλήλων(περιλαµβάνει  µεταφορά οικοσυσκευής)074201 ,00

,003.594,62Έξοδα εγκατάστασεις  εξωτερικού υπαλλήλων(περιλαµβάνει  µεταφορά οικοσυσκευής)07421β ,00

,002.000,00'Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωµή εξόδων'077101 ,00

,001.000,00Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την077201 ,00

,002.000,00Έξοδα διανυκτέρευσης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωµή εξόδων077501 ,00

,002.000,00Έξοδα µετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή µετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.078101 ,00

,001.000,00Ηµερήσια αποζηµίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή µετάκληση από το εξωτερικό προσώπων078201 ,00

,002.000,00Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που µετακινούνται στο εξωτερικό.078301 ,00

,0010.000,00Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων081301 ,00

,002.000,00Μισθώµατα µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού081701 ,00

,005.000,00Λοιπά µισθώµατα081901 ,00

,00142.189,28Λοιπές µεταφορές082901 ,00

,0027.810,72Λοιπές µεταφορές08291β ,00

,0010.000,00Ταχυδροµικά τέλη083101 ,00

,00198.543,42Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού083201 ,00

,001.456,58Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού08321β ,00

,003.000,00Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων083401 ,00

,00119.849,00Ύδρευση και άρδρευση084101 ,00

,00151,00Ύδρευση και άρδρευση08411β ,00

,00524.000,00Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό και φωταέριο)084201 ,00

,00198.610,49Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό και φωταέριο)084202 ,00

,001.389,51Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό και φωταέριο)08422β ,00

,004.875,07Πλυντικά084301 ,00

,00124,93Πλυντικά08431β ,00
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,001.321.168,00∆απάνες καθαρισµού γραφείων084501 ,00

,00113.832,00∆απάνες καθαρισµού γραφείων08451β ,00

,00738,28Λοιπές δαπάνες για πληρωµή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγορ. 0840).084901 ,00

,00261,72Λοιπές δαπάνες για πληρωµή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγορ. 0840).08491β ,00

,0026.450,01∆ιαφηµίσεις και ∆ηµοσιεύσεις085101 ,00

,003.549,99∆ιαφηµίσεις και ∆ηµοσιεύσεις08511β ,00

,0024.906,92Οργάνωση συνεδρίων,συµµετοχή σε συνέδρια085701 ,00

,0093,08Οργάνωση συνεδρίων,συµµετοχή σε συνέδρια08571β ,00

,0021.750,19Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων085901 ,00

,0038.249,81Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων08591β ,00

,005.000,00Συντήρηση και επισκευή κτιρίων086301 ,00

,00114.034,58Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (περιλαµβάνονται διάφορα)087901 ,00

,003.965,42Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (περιλαµβάνονται διάφορα)08791β ,00

,002.000,00Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς088101 ,00

,003.000,00Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών µέσων για συσκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας.088401 ,00

,0066.998,20Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων088701 ,00

,003.001,80Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων08871β ,00

,0016.000,00Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών088801 ,00

,00425.276,00Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού088901 ,00

,0034.724,00Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού08891β ,00

,0019.553,60Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις089101 ,00

,00446,40Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις08911β ,00

,00656.695,80Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,µεταφορικών µέσων,µηχανικού εξοπλισµού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ089201 ,00

,0044.304,20Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,µεταφορικών µέσων,µηχανικού εξοπλισµού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ08921β ,00

,00470.000,00Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων089301 ,00

,0014.327,18∆ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συµβολαιογραφικά) για πληρωµή δικαστικών εξόδων089401 ,00

,00672,82∆ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συµβολαιογραφικά) για πληρωµή δικαστικών εξόδων08941β ,00

,0015.000,00∆απάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93089801 ,00
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,0084.318,00Λοιπές δαπάνες089901 ,00

,00682,00Λοιπές δαπάνες08991β ,00

,0095.000,00Φόροι091101 ,00

,002.500,00Τέλη091201 ,00

,0025.000,00Προµήθεια εποπτικών µέσων διδασκαλίας που δεν κατονοµάζονται ειδικά124901 ,00

,002.000,00Προµήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων125901 ,00

,0073.120,60Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά126101 ,00

,002.879,40Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά12611β ,00

,00500,00Προµήθεια ειδών αθλητισµού127101 ,00

,0015.000,00Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρµογών128101 ,00

,008.000,00Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων129201 ,00

,002.000,00Προµήθεια εντύπων και δελτίων µηχανογράφησης129301 ,00

,005.000,00Λοιπές προµήθεις εξοπλισµού γραφείων129601 ,00

,0011.776,00Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων & εργαστηρίων129901 ,00

,003.224,00Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων & εργαστηρίων12991β ,00

,005.000,00Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού131201 ,00

,0019.658,50Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού138101 ,00

,00341,50Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού13811β ,00

,002.000,00Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά141301 ,00

,0077.000,00Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων142901 ,00

,002.000,00Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς.143101 ,00

,002.000,00Προµήθεια ελαστικών143501 ,00

,003.000,00Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών µέσων143601 ,00

,0059.034,35Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού143901 ,00

,00965,65Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού14391β ,00

,009.669,39Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών161101 ,00

,00330,61Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών16111β ,00

,00123.493,79Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού173101 ,00
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,0026.506,21Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού17311β ,00

,0020.000,00Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονοµάζεται ειδικά177901 ,00

,00442.519,17Προµήθεια υλικού εκπαίδευσης183101 ,00

,0057.480,83Προµήθεια υλικού εκπαίδευσης18311β ,00

,0037.710,96∆ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά189901 ,00

,002.289,04∆ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά18991β ,00

,003.798.843,40Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων263101 ,00

,0081.156,60Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων26311β ,00

,001.500.000,00Χορηγίες γα την καταβολη στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών263601 ,00

,0015.000,00Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό331101 ,00

,0030.000,00Απόδοση είσπράξης υπερ ΟΑΕ∆ εισφ. 1% για διαστηµα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)335201 ,00

,0015.000,00Απόδοση στο εννιαιο ταµείο επικουρικής ασφάλισης και εφαπαξ παροχών336601 ,00

,001.000.000,00Απόδοση στο εννιαιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης337101 ,00

,00120.000,00Απόδοση φόρου µισθωτών υπηρεσιών339101 ,00

,0010.000,00Απόδοση Ειδικής Εισφοράς αρ.29 ν.3986339102 ,00

,005.000,00Απόδοση εισπράξεων Εισφοράς Αλληλεγγύης339103 ,00

,001.000,00Απόδοση Φόρου 1%339104 ,00

,00200.000,00Απόδοση Φόρου 4%339105 ,00

,00200.000,00Απόδοση Φόρου 8%339106 ,00

,0030.000,00Απόδοση Φόρου 20%339107 ,00

,008.000,00Χαρτόσηµο 3% επί µισθωµάτων339109 ,00

,003.000,00Απόδοση Χαρτοσήµου 3% επι κρατήσεων                                                                                    339110 ,00

,001.000,00Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου επί χαρτοσήµου 1%                                                           339111 ,00

,002.000,00ΟΓΑ Χαρτοσήµου επί χαρτοσήµου 3% µισθωµάτων339112 ,00

,001.000,00Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου επί χαρτοσήµου 3%                                                        339113 ,00

,0010.000,00Απόδοση Φόρου Τόκων 15%339114 ,00

,0015.000,00Λοιπές Αποδόσεις339901 ,00

,0015.000,00Λοιπές Αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ339902 ,00
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,0068.337,00∆απάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστηµονική έρευνα, τον εξοπλισµό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων412101 ,00

,001.663,00∆απάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστηµονική έρευνα, τον εξοπλισµό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων41211β ,00

,0010.000,00Προµήθεια επίπλων711101 ,00

,009.876,00Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων711201 ,00

,00124,00Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων71121β ,00

,00476.489,79Προµήθεια Η/Υ,λογισµικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού712301 ,00

,003.510,21Προµήθεια Η/Υ,λογισµικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού71231β ,00

,00400,00Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων712401 ,00

,0049.600,00Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων71241β ,00

,003.000,00Προµήθεια µηχανηµάτων εκτός από µηχανές γραφείου712701 ,00

,0050.000,00Αναδιαρρύθµιση και συµπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής932201 ,00

,00660.244,31Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής932501 ,00

,0081.475,22Εξοπλισµός Αµφιθεάτρου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής (Παν/πολη 2)934901 ,00

,00240.287,20Εκπαιδευτικό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής934902 ,00

,00788.876,27Συµβατικός και εργαστηριακός εξοπλισµός Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής934905 ,00

,00150.000,00Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων από επενδυτικές  χρηµατοδοτήσεις του ∆.Ε939201 ,00

,00670.604,40Συντήρηση, επέκταση και αναβάθµιση δικτύων στα κτίρια Α, Β, Γ Πανεπιστηµιούπολης 2 του Πα.∆.Α.942901 ,00

,008.512,60Ανάπτυξη Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής942902 ,00

,00138.920,17Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που δεν κατονοµάζεται ειδικά974901 ,00

,001.079,83Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που δεν κατονοµάζεται ειδικά97491β ,00

,00170.000,00Αγορά µεριδίων του Κοινού κεφαλαίου ΝΠ∆∆ και Ασφ/κών Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας985401 ,00

,0018.186.500,00 ,00

31/03/2020

ΑΔΑ: Ψ5Υ646Μ9ΞΗ-Ν64


		2020-04-01T12:44:01+0300
	Athens




