
ΕΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΣΑ 

2017
 ΠΡΟΤΠΟΛ/ΝΣΑ 

2018 

1199

Ζςοδα από λοιποφσ κοινωνικοφσ 

πόρουσ που δεν κατανομάηονται 

ειδικά

Ζςοδα από λοιποφσ κοινωνικοφσ πόρουσ που δεν κατανομάηονται ειδικά και 

προζρχονται από ςυμβάςεισ και ανακζςεισ παλαιότερεσ του 2012.
10.000,00 50.000,00                

1299
Ζςοδα από λοιπά τζλθ και 

δικαιϊματα

Ζςοδα από λοιπά τζλθ και δικαιϊματα και προζρχονται από ςυμβάςεισ και 

ανακζςεισ παλαιότερεσ του 2012.
300.000,00 150.000,00              

3295 Εςοδα από διαφθμίςεισ
Στο πλαίςιο των ςκοπϊν του ΤΕΕ καταχωροφνται διαφθμίςεισ ςτθν ιςτοςελίδα 

του ΤΕΕ (www.tee.gr) , από τισ οποίεσ προκφπτoυν ζςοδα.
30.000,00 100.000,00              

3299
Ζςοδα από προςφορά λοιπϊν 

υπθρεςιϊν που δεν κατονομ. ειδικά
Ζςοδα από προςφορά λοιπϊν υπθρεςιϊν που δεν κατονομάηονται ειδικά. 5.000,00 100.000,00              

3331
Ζςοδα από πϊλθςθ ςυγγραμάτων 

και βιβλίων

Το ΤΕΕ για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του ζχει εκδϊςει και εκδίδει 

επιςτθμονικά ςυγγράμματα. Το παρόν κονδφλιο αφορά τα ζςοδα από τθν 

πϊλθςθ των ςυγγραμμάτων αυτϊν ςε ιδιϊτεσ.

10.000,00 10.000,00                

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018
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3332
Ζςοδα από πϊλθςθ εντφπων  και 

τίτλων.
Ζςοδα από πϊλθςθ εντφπων  και τίτλων. 5.000,00 5.000,00                  

3391

Ζςοδα απο πϊλθςθ πλεονάηοντοσ ι 

άχρθςτου για το Ν.Π.Δ.Δ. υλικοφ 

λόγω φυςικισ ι οικονομικισ 

φκοράσ

Ανακφκλωςθ μζρουσ του αναλϊςιμου και αρχειακοφ υλικοφ του ΤΕΕ που 

φυλάςςεται ςτισ αποκικεσ του και ζχει καταςτραφεί 
2.000,00 10.000,00                

3412
Ζςοδα από εκμίςκωςθ 

καταςτθμάτων γενικά
Αφορά ζςοδα από εκμίςκωςθ ακινιτων ιδιοκτθςίασ του ΤΕΕ. 100.000,00 30.000,00                

3419
Ζςοδα από εκμίςκωςθ λοιπισ 

ακίνθτθσ περιουςίασ
Ζςοδα από εκμίςκωςθ λοιπισ ακίνθτθσ περιουςίασ 30.000,00 50.000,00                

3511 Τόκοι απο κατακζςεισ ςε τράπεηεσ
Τόκοι απο κατακζςεισ ςε τράπεηεσ - απόδοςθ μεριδίων από κοινό κεφάλαιο 

του Ν.2469/1997
30.000,00 150.000,00              

3917
Ζςοδα από διάκεςθ τεχνικϊν 

οδθγιϊν και λογιςμικοφ 
Ζςοδα από διάκεςθ τεχνικϊν οδθγιϊν και λογιςμικοφ 30.000,00 50.000,00                
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3918

Ζςοδα από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα (Τραπεηα 

Πλθροφοριϊν)

Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (Τραπεηα Πλθροφοριϊν) 150.000,00 150.000,00              

3919
Εςοδα από τθν λοιπι 

επιχειρθματικι  δράςθ του Ν.Π.Δ.Δ.

Το ζςοδο που εγγράφεται αναμζνεται να προκφψει κυρίωσ από τθν 

αξιοποίθςθ περιουςίασ του ΤΕΕ και ειδικότερα τθ λειτουργία του υπαίκριου 

ςτακμοφ αυτοκινιτων ςτο οικόπεδο ςτο Μαροφςι.

700.000,00 900.000,00              

4222 Παράβολα Εξζταςθσ απο Επιτροπζσ

Το ζςοδο που εγγράφεται αφορά τα ειςπραττόμενα παράβολα: α) για τισ 

εξετάςεισ αδείασ αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ (Ν. 1225/81) που δίνουν 

απόφοιτοι μθχανικοί των πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν του εςωτερικοφ του 

εξωτερικοφ, β) τισ εξετάςεισ των Ελεγκτϊν Δόμθςθσ κλπ

150.000,00 180.000,00              

4229
Λοιπά Παράβολα (Τίτλοσ 

Ευρωμθχανικοφ)

Ειςπραττόμενο ζςοδο από τουσ μθχανικοφσ, προκειμζνου να τουσ χορθγθκεί 

από τθ FEANI ο τίτλοσ του Ευρωπαίου Μθχανικοφ (EURΙNG).
191.000,00 50.000,00                

5111 Απόλθψθ εξόδων που ζγιναν Απόλθψθ εξόδων που ζγιναν 3.000,00 5.000,00                  

5112
Απόλθψθ πλθρωμϊν που ζγιναν 

για λογαριαςμό τρίτων
Απόλθψθ πλθρωμϊν που ζγιναν για λογαριαςμό τρίτων 1.000,00 1.000,00                  
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5113

Απόλθψθ εξόδων δικαςτικϊν, 

διαγωνιςμϊν, πλειςτθριαςμϊν 

κ.λ.π.

Απόλθψθ εξόδων  δικαςτικϊν, διαγωνιςμϊν, πλειςτθριαςμϊν κ.λ.π. 2.000,00 2.000,00                  

5119
Απόλθψθ για λοιπζσ δαπάνεσ που 

ζγιναν

Αφορά τα επιδικαηόμενα ζξοδα από το Πεικαρχικό Συμβοφλιο ςε βάροσ μελϊν 

του ΤΕΕ και απόλθψθ άλλων τυχόν δαπανϊν.
10.000,00 10.000,00                

5211 Ζςοδα υπζρ Μ.Τ.Π.Υ Ζςοδα υπζρ Μ.Τ.Π.Υ 10.000,00 5.500,00                  

5221 Ζςοδα υπζρ Τ.Π.Δ.Υ. Ζςοδα υπζρ Τ.Π.Δ.Υ. 7.000,00 -                             

5241 Ζςοδα υπζρ ΙΚΑ. Ζςοδα υπζρ ΙΚΑ. 541.450,00

5243 Ζςοδα υπζρ ΤΣΜΕΔΕ. Ζςοδα υπζρ ΤΣΜΕΔΕ. 477.000,00

5249
Ζςοδα υπζρ λοιπϊν Αςφαλιςτικϊν 

Ταμείων.
Ζςοδα υπζρ λοιπϊν Αςφαλιςτικϊν Ταμείων. 23.410,00
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5252 Ζςοδα υπζρ  Ο.Α.Ε.Δ. Ζςοδα υπζρ  Ο.Α.Ε.Δ. 70.000,00 44.400,00                

5259
Ζςοδα υπζρ λοιπϊν 

Αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν.
Ζςοδα υπζρ λοιπϊν Αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν. 50.000,00

5266

Ζςοδα υπζρ Ενιαίου Ταμείου 

Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ 

Παροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Ζςοδα υπζρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Παροχϊν 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
115.000,00 310.000,00              

5271
Ζςοδα υπζρ Ενιαίου Φορζα 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.)
Ζςοδα υπζρ Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.) 863.140,00 1.610.000,00          

5291 Ζςοδα υπζρ του Δθμοςίου.

Φόροσ ΣΤ'  πθγισ από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ: κρατιςεισ από τθ μιςκοδοςία, τισ υπερωρίεσ και τισ 

πρόςκετεσ αμοιβζσ υπαλλιλων-Φόροσ Η' πθγισ από Ελεφκερα επαγγζλματα: κρατιςεισ από 

αμοιβζσ ελευκζρων επαγγελμάτων-Φόροσ Εργολάβων: κρατιςεισ από αμοιβζσ εργολάβων-

Φόροσ υπζρ Δθμοςίου από προμικειεσ-Εςοδα υπζρ Δθμοςίου (2%)-Ειςπράξεισ για Νοςοκομειακι 

Περίκαλψθ-Χαρτόςθμο και ΟΓΑ από ειςπράξεισ: χαρτόςθμο από τισ ειςπράξεισ γενικά του ΤΕΕ-

Χαρτόςθμο από αμοιβζσ Τρίτων (Χαρτόςθμο Τρίτων): Παρακρατοφμενο τζλοσ χαρτοςιμου από 

καταβαλλόμενεσ αμοιβζσ ςε τρίτουσ-Χαρτόςθμο από ενοίκια

1.250.000,00 1.250.000,00          

5294α Ζςοδα υπζρ φυςικϊν προςϊπων.

Αφορά δικαιϊματα των πραγματογνωμόνων από τισ διενεργοφμενεσ 

πραγματογνωμοςφνεσ *το ΦΠΑ που αναλογεί ςτα δικαιϊματα των 

πραγματογνωμόνων και αποδίδεται ςτο δικαιοφχο πραγματογνϊμονα με τα 

δικαιϊματά του εγγράφεται ςτον ΚΑ 5297+ (Ο ςυγκεκριμζνοσ κωδικόσ 

ςυςχετίηεται με τον 3394α)

134.000,00 136.000,00              

5



5294β Ζςοδα υπζρ φυςικϊν προςϊπων.
Αφορά ζςοδα για τον πόρο 6ο/οο (Ο ςυγκεκριμζνοσ κωδικόσ ςυςχετίηεται με 

τον 3394.01β)
0,00 5.000.000,00          

5294γ Ζςοδα υπζρ φυςικϊν προςϊπων.
Αφορά ζςοδα από επιδικαηόμενεσ αμοιβζσ (Ο ςυγκεκριμζνοσ κωδικόσ 

ςυςχετίηεται με τον 3394.01γ)
0,00 1.000.000,00          

5297
Ζςοδα υπζρ του δθμοςίου από 

φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ

ΦΠΑ που ειςπράττει το ΤΕΕ ωσ υπόχρεο ςτο φόρο για τισ διαφθμίςεισ που 

διενεργεί, για τα βιβλία που πωλεί και τισ υπθρεςίεσ που παρζχει και αποδίδει 

ςτο Δθμόςιο.

300.000,00 300.000,00              

5411 Προϊόν Δωρεάσ Προϊόν Δωρεάσ 1.000,00 1.000,00                  

5521

Επιςτροφι 

αποδ,ςυντάξ,αποη,κλπ,που κατ/καν 

χωρίσ να οφείλονται

Αφορά τυχόν αχρεωςτιτωσ καταβαλλόμενα ποςά ςε υπαλλιλουσ του ΤΕΕ κλπ. 10.000,00 10.000,00                

5529
Λοιπζσ επιςτροφζσ ποςϊν που 

κατβλικθκαν χωρίσ να οφείλονται
Λοιπζσ επιςτροφζσ ποςϊν που καταβλικθκαν χωρίσ να οφείλονται 11.000,00 11.000,00                

5599
Επιςτροφι χρθμάτων λοιπϊν 

περιπτϊςεων
Επιςτροφζσ χρθμάτων από λοιπζσ περιπτϊςεισ. 5.000,00 50.000,00                
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5681 Εςοδα από ςυνδρομζσ μελϊν
Το κονδφλι αυτό αφορά τισ ςυνδρομζσ τρζχουςασ χριςθσ *2018+ μελϊν του 

ΤΕΕ, εργολθπτϊν, μελετθτϊν, κακϊσ και ςυνδρομζσ Τεχνικϊν Εταιριϊν.
4.760.000,00 3.500.000,00          

5685 Εςοδα από πραγματογνωμοςφνεσ

Ζςοδα του ΤΕΕ από τισ διενεργοφμενεσ πραγματογνωμοςφνεσ, ςφμφωνα με το 

Δ/γμα 10-1-35 όπωσ τροποποιικθκε μετά από το 28-10-41 Δ/γμα. Το ΤΕΕ 

λαμβάνει ωσ ζςοδο του 1/3 από τισ καταβαλλόμενεσ δαπάνεσ για τθ 

διενζργεια  πραγματογνωμοςυνϊν. (Ο ςυγκεκριμζνοσ κωδικόσ ςυςχετίηεται με 

τον 5294.01α)

100.000,00 68.000,00                

5689
Λοιπά ζςοδα που δεν 

κατονομάηονται ειδικά
Λοιπά ζςοδα που δεν κατονομάηονται ειδικά 5.124.062,00 5.000.000,00          

6129

Επιχορθγιςεισ για λοιποφσ 

ςκοποφσ από οργανιςμοφσ 

εςωτερικοφ

Επιχορθγιςεισ και ειςφορζσ από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,Οργανιςμοφσ,Ιδρφματα και 

Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ Εςωτερικοφ.
40.000,00 40.000,00                

8669 Διάφορα ζςοδα

Προχπολογιηόμενο ποςό που αποτελεί το προςδοκϊμενο να ειςπραχκεί μζςα 

ςτθ χριςθ 2018 από τισ κακυςτερθμζνεσ γενικά οφειλζσ παρελκουςϊν 

χριςεων από ςυνδρομζσ μελϊν του ΤΕΕ, εργολθπτϊν και Τεχνικϊν Εταιριϊν

4.730.000,00 6.037.175,00          

9379

Επιχορθγιςεισ για εκτζλεςθ και 

ςυντιρθςθ ζργων που δεν 

κατονομάηονται ειδικά

Επιχορθγιςεισ για εκτζλεςθ & ςυντιρ.ζργων που δεν κατον.ειδικά 2.000.000,00 2.000.000,00          

9919
Επιχορθγιςεισ για λοιποφσ 

ςκοποφσ

Το κονδφλι αφορά χρθματοδοτοφμενα προγράμματα που ζχει αναλάβει και 

υλοποιεί το ΤΕΕ
50.000,00 50.000,00                
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ΤΝΟΛΑ 22.431.062,00 28.426.075,00        

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΣΑ 

2017

 ΠΡΟΤΠΟΛ/ΝΣΑ 

2018 

0211.01
Βαςικόσ μιςκόσ τακτικϊν 

υπαλλιλων

Θ δαπάνθ αυτι αφορά τθν μιςκοδοςία του τακτικοφ προςωπικοφ του ΤΕΕ τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ και των Περιφερειακϊν Τμθμάτων *Ν. 4024/27-11-2011+.
1.700.000,00 1.484.436,00          

0211.02

Βαςικόσ μιςκόσ τακτικϊν 

(μόνιμων,αιρετϊν,μετακλθτϊν,με 

κθτεία) παρελκόντων ετϊν

Θ δαπάνθ αυτι αφορά τθν μιςκοδοςία του τακτικοφ προςωπικοφ του ΤΕΕ τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ και των Περιφερειακϊν Τμθμάτων *Ν. 4024/27-11-2011+.
10.000,00 -                             

0212.01
Βαςικόσ μιςκόσ εκτάκτων 

υπαλλιλων (Ι.Δ.Α.Χ.)

Θ δαπάνθ αυτι αφορά τθν μιςκοδοςία των εκτάκτων υπαλλιλων, δικθγόρων 

και δθμοςιογράφων που υπθρετοφν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία και τα 

Περιφερειακά Τμιματα του ΤΕΕ *Ν.4024/27-11-2011+.

3.050.000,00 2.869.696,00          

***Παρατιρθςθ : το φψοσ των εςόδων είναι προςαυξθμζνο κατά 5.000.000 που αφορά τθν είςπραξθ του πόρου 6ο/οο και κατά 1.000.000 που αφορά τισ 

επιδικαηόμενεσ αμοιβζσ μθχανικϊν. Τα αντίςτοιχα ποςά ζχουν καταγραφεί και ςτον προχπολογιςμό εξόδων.
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0224.01
Επίδομα οικογενειακϊν βαρϊν 

μονίμων υπαλλιλων
Επίδομα οικογενειακϊν βαρϊν μονίμων υπαλλιλων 120.000,00 121.002,00              

0224.02
Οικογενειακι παροχι παρελκόντων 

ετϊν
Οικογενειακι παροχι 0,00

0238.01 Επίδομα κζςθσ αρκ.12 Ν.1586/86 Καταβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4024/27-11-2011. 220.000,00 206.813,00              

0245.01 Ζξοδα παράςταςθσ

Θ δαπάνθ αυτι αφορά τθν καταβαλλόμενθ αποηθμίωςθ ςτον εκάςτοτε Πρόεδρο του ΤΕΕ, 

Πρόεδρο τθσ Αντιπροςωπείασ του ΤΕΕ, Γενικό Γραμματζα τθσ ΔΕ/ΤΕΕ και ςτουσ Προζδρουσ των 17 

Περιφερειακϊν Τμθμάτων του ΤΕΕ για τθν αντιμετϊπιςθ των από τθν ιδιότθτα τουσ αυτι 

διαφόρων εξόδων παραςτάςεωσ. Τα ζξοδα παραςτάςεωσ κρίνονται απόλυτα δικαιολογθμζνα για 

τθν αντιμετϊπιςθ των ςυναφϊν δαπανϊν ςτισ οποίεσ υποβάλλονται οι ανωτζρω και 

καταβάλλονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18 του Π.Δ. τθσ 27.11/14.12.26 

όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 17 του Ν. 1486/1984 και τθ  ςχετικι απόφαςθ τθσ 

Αντιπροςωπείασ του ΤΕΕ.

420.000,00 400.000,00              

0253.01
Επίδομα προβλθματικϊν και 

παραμεκορίων περιοχϊν
Επίδομα προβλθματικϊν και παραμεκορίων περιοχϊν 10.000,00 -                             

0261.01
Αποηθμίωςθ για υπερωριακι 

εργαςία

Θ δαπάνθ αυτι αφορά ςτθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςτο υπερωριακά 

απαςχολοφμενο προςωπικό του ΤΕΕ *Τακτικοί υπάλλθλοι και υπάλλθλοι με 

ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου+, με τθν προχπόκεςθ τθσ 

ζκδοςθσ των κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ απαιτουμζνων Υπουργικϊν 

αποφάςεων.

190.000,00 90.000,00                
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0261.02
Αποηθμίωςθ για υπερωριακι 

εργαςία παρελκόντων ετϊν

Θ δαπάνθ αυτι αφορά ςτθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςτο υπερωριακά 

απαςχολοφμενο προςωπικό του ΤΕΕ *Μόνιμοι υπάλλθλοι και υπάλλθλοι με 

ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου+, με τθν προχπόκεςθ τθσ 

ζκδοςθσ των κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ απαιτουμζνων Υπουργικϊν 

αποφάςεων.

0,00 40.000,00                

0262.01 Αποηθμίωςθ  για ζξοδα  κινιςεωσ Αποηθμίωςθ  για ζξοδα  κινιςεωσ 20.000,00 -                             

0264.01

Αποηθμίωςθ γιά ςυμμετοχι ςε 

ςυμβοφλια ι επιτροπ.(ςυμπ.& 

ιδιϊτεσ)

Το κονδφλι αυτό αφορά ςτθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςτα μζλθ, τουσ 

ειςθγθτζσ, ςτουσ γραμματείσ κλπ. των Πεικαρχικϊν Συμβουλίων των μελϊν 

του ΤΕΕ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 783/70, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει και των με εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδιδομζνων Υπουργικϊν 

Αποφάςεων, κακϊσ και ςτα μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ, ςφμφωνα 

με τθν οικεία κοινι Υπουργικι απόφαςθ.

44.550,00 44.550,00

0264.02

Αποηθμίωςθ γιά ςυμμετοχι ςε 

ςυμβοφλια ι επιτροπ.(ςυμπ.& 

ιδιϊτεσ) παρελκόντων ετϊν

Το κονδφλι αυτό αφορά ςτθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςτα μζλθ, τουσ 

ειςθγθτζσ, ςτουσ γραμματείσ κλπ. των Πεικαρχικϊν Συμβουλίων των μελϊν 

του ΤΕΕ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 783/70, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει και των με εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδιδομζνων Υπουργικϊν 

Αποφάςεων, κακϊσ και ςτα μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ, ςφμφωνα 

με τθν οικεία κοινι Υπουργικι απόφαςθ.

35.800,00 44.550,00

0268.01
Αποηθμίωςθ 

μελϊν,γραμματζων,κλπ,επιτροπϊν

Με το παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται οι δαπάνεσ τθσ αποηθμίωςθσ των 

μελϊν και γραμματζων των εξεταςτικϊν επιτροπϊν για τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ, θ οποία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 

1225/81 χορθγείται από το ΤΕΕ, κακϊσ επίςθσ και των των μελϊν και 

γραμματζων των άλλων εξεταςτικϊν επιτροπϊν του ΤΕΕ.

46.450,00 46.450,00                

0268.02
Αποηθμίωςθ 

μελϊν,γραμματζων,κλπ,επιτροπϊν 

παρελκόντων ετϊν

Με το παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται οι δαπάνεσ τθσ αποηθμίωςθσ των 

μελϊν και γραμματζων των εξεταςτικϊν επιτροπϊν για τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ, θ οποία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 

1225/81 χορθγείται από το ΤΕΕ, κακϊσ επίςθσ και των των μελϊν και 

γραμματζων των άλλων εξεταςτικϊν επιτροπϊν του ΤΕΕ.

21.500,00 21.500,00                
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0411.01

Αμοιβζσ νομικϊν, που εκτελοφν 

ειδ.υπθρες. με τθν 

ιδ.ελευκ.επαγγελμ.

Πρόβλεψθ δαπάνθσ για αμοιβζσ δικθγόρων για διεξαγωγι δικϊν κυρίωσ ςτθν 

περιφζρεια, για γνωμοδότθςθ ςε ειδικά κζματα κλπ.
40.000,00 40.000,00                

0411.02

Αμοιβζσ νομικϊν, που εκτελοφν 

ειδ.υπθρες. με τθν 

ιδ.ελευκ.επαγγελμ. παρελκόντων 

ετϊν

Πρόβλεψθ δαπάνθσ για αμοιβζσ δικθγόρων για διεξαγωγι δικϊν κυρίωσ ςτθν 

περιφζρεια, για γνωμοδότθςθ ςε ειδικά κζματα κλπ.
30.000,00 30.000,00                

0429.01

Με κάκε άλλθ ιδιότθτα φυςικοφ 

προςϊπου,μθνιαία αποηθμίωςθ 

αςκοφμενων Δικθγόρων.

Θ δαπάνθ αφορά τθν αμοιβι αςκοφμενων δικθγόρων, του ιατροφ εργαςίασ, 

του τεχνικοφ αςφαλείασ και πρόβλεψθ για τθν αμοιβι άλλων φυςικϊν 

προςϊπων που κα απαιτθκοφν.

30.000,00 30.000,00                

0429.02

Με κάκε άλλθ ιδιότθτα φυςικοφ 

προςϊπου,μθνιαία αποηθμίωςθ 

αςκοφμενων Δικθγόρων 

παρελκόντων ετϊν.

Θ δαπάνθ αφορά τθν αμοιβι  αςκοφμενων δικθγόρων,του ιατροφ εργαςίασ  

του τεχνικοφ αςφαλείασ και τθν αμοιβι άλλων φυςικϊν προςϊπων 
26.200,00 6.000,00                  

0431.01 Αμοιβζσ και προμικειεσ τραπεηϊν Αμοιβζσ και προμικειεσ τραπεηϊν 250.000,00 190.000,00              

0431.02
Αμοιβζσ και προμικειεσ τραπεηϊν 

παρελκόντων ετϊν
Αμοιβζσ και προμικειεσ τραπεηϊν 50.000,00 50.000,00                
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0439.01
Λοιπζσ αμοιβζσ νομ. προςϊπων 

που εκτελοφν ειδ.υπθρεςίεσ

Αφορά τθν καταβολι των νομίμων αμοιβϊν των ενεργοφντων τον ζλεγχο τθσ 

οικονομικισ διαχείριςθσ του ΤΕΕ.
45.000,00 60.000,00                

0439.02

Λοιπζσ αμοιβζσ νομ. προςϊπων 

που εκτελοφν ειδ.υπθρεςίεσ 

παρελκόντων ετϊν

Αφορά τθν καταβολι των νομίμων αμοιβϊν των ενεργοφντων τον ζλεγχο τθσ 

οικονομικισ διαχείριςθσ του ΤΕΕ.
20.000,00 40.000,00                

0549.01 Λοιπζσ δαπάνεσ εκπαίδευςθσ

Θ παροφςα πίςτωςθ αποβλζπει ςτθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ για τθν εκπαίδευςθ 

υπαλλιλων του ΤΕΕ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ ςτο 

ζργο τουσ.

10.000,00 2.000,00                  

0551.01
Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ από τθ 

μιςκοδοςία προςωπικοφ
Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ από τθ μιςκοδοςία προςωπικοφ 320.400,00

0552.01
Ειςφορζσ ςε λοιποφσ Αςφαλ. 

Οργανιςμοφσ
Ειςφορζσ ςε λοιποφσ Αςφαλ. Οργανιςμοφσ 292.000,00

0561.01

Ειςφορζσ ςτον Ε.Φ.Κ.Α. για μιςκωτοφσ με 

ςχζςθ εργαςίασ: α. ιδιωτικοφ δικαίου και β. 

δθμοςίου δικαίου που είτε ζχουν 

προςλθφκεί μετά τθν 1.1.2011 είτε 

υπάγονταν μζχρι 31.12.2016 βάςει ειδικϊν 

διατάξεων ςε αςφαλιςτικό – ςυνταξιοδοτικό 

κακεςτϊσ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν 

οργανιςμϊν πλθν Δθμοςίου

Ειςφορζσ ςτον Ε.Φ.Κ.Α. για μιςκωτοφσ με ςχζςθ εργαςίασ: α. ιδιωτικοφ 

δικαίου και β. δθμοςίου δικαίου που είτε ζχουν προςλθφκεί μετά τθν 1.1.2011 

είτε υπάγονταν μζχρι 31.12.2016 βάςει ειδικϊν διατάξεων ςε αςφαλιςτικό – 

ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν πλθν Δθμοςίου

594.600,00 990.046,00              
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0563.01

Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ για μιςκωτοφσ με ςχζςθ 

εργαςίασ: α. ιδιωτικοφ δικαίου και β. 

δθμοςίου δικαίου που είτε ζχουν 

προςλθφκεί μετά τθν 1.1.2011 είτε 

υπάγονταν μζχρι 31.12.2016 βάςει ειδικϊν 

διατάξεων ςε αςφαλιςτικό-ςυνταξιοδοτικό 

κακεςτϊσ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν 

οργανιςμϊν πλθν Δθμοςίου

Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ για μιςκωτοφσ με ςχζςθ 

εργαςίασ: α. ιδιωτικοφ δικαίου και β. δθμοςίου δικαίου που είτε ζχουν 

προςλθφκεί μετά τθν 1.1.2011 είτε υπάγονταν μζχρι 31.12.2016 βάςει ειδικϊν 

διατάξεων ςε αςφαλιςτικό-ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ λοιπϊν αςφαλιςτικϊν 

οργανιςμϊν πλθν Δθμοςίου

43.000,00 82.030,00                

0631.01 Βοθκιματα (Ν.103/75, κλπ)

Αφορά τθν καταβαλλόμενθ αποηθμίωςθ ςτουσ εξερχόμενουσ τθσ υπθρεςίασ 

τακτικοφσ και εκτάκτουσ υπαλλιλουσ και τουσ επί αντιμιςκία Δικθγόρουσ του 

ΤΕΕ, ςφμφωνα με το Ν.Δ. 4544/1966 (ΦΕΚ 185/66) και το άρκρο 24 του Ν. 

1545/85 (ΦΕΚ ΑΆ 91/85).

140.000,00 50.000,00                

0631.02
Βοθκιματα (Ν.103/75, κλπ) 

παρελκόντων ετϊν

Αφορά τθν καταβαλλόμενθ αποηθμίωςθ ςτουσ εξερχόμενουσ τθσ υπθρεςίασ 

τακτικοφσ και εκτάκτουσ υπαλλιλουσ και τουσ επί αντιμιςκία Δικθγόρουσ του 

ΤΕΕ, ςφμφωνα με το Ν.Δ. 4544/1966 (ΦΕΚ 185/66) και το άρκρο 24 του Ν. 

1545/85 (ΦΕΚ ΑΆ 91/85).

102.140,00 98.000,00                

0711.01

Οδοιπορικά ζξοδα μετακ.για 

εκτζλεςθ υπθρ.  ςτο εςωτερικό 

υπαλλιλων.Από το ςυγκεκριμζνο 

Κ.Α. μποροφν να εκδίδονται  

εντάλματα προπλθρωμισ 

Εξυπθρετεί τθν επικοινωνία - ςυνεργαςία με τα  Περιφερειακά Τμιματα του 

ΤΕΕ, προσ πραγματοποίθςθ κοινισ και ςυντονιςμζνθσ πολιτικισ κακϊσ και 

μετακίνθςθ ςε άλλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ.

15.000,00 10.000,00                

0711.02

Οδοιπορικά ζξοδα μετακ.για 

εκτζλεςθ υπθρ.  ςτο εςωτερικό 

υπαλλιλων.Από το ςυγκεκριμζνο 

Κ.Α. μποροφν να εκδίδονται  

εντάλματα προπλθρωμισ 

παρελκόντων ετϊν.

Εξυπθρετεί τθν επικοινωνία - ςυνεργαςία με τα  Περιφερειακά Τμιματα του 

ΤΕΕ, προσ πραγματοποίθςθ κοινισ και ςυντονιςμζνθσ πολιτικισ κακϊσ και 

μετακίνθςθ ςε άλλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ.

3.000,00 5.000,00                  

0712.01

Ζξοδα κίνθςθσ υπαλλ. που 

μετακ.εντόσ ζδρασ για εκτζλεςθ 

υπθρεςίασ.Από το ςυγκεκριμζνο 

Κ.Α. μποροφν να εκδίδονται  

εντάλματα προπλθρωμισ. 

Αφορά επείγουςασ ανάγκθσ ειςιτιρια μεταφορικϊν ςυγκοινωνιϊν, ταξί, όπωσ 

και οδοιπορικά ζξοδα κίνθςθσ των κλθτιρων του ΤΕΕ για τισ μετακινιςεισ τουσ 

ςτθν ζδρα του ΤΕΕ, για τθν επίδοςθ επείγουςασ αλλθλογραφίασ, προςκλιςεων 

κλπ.Αυτά δικαιολογοφνται με θμερολογιακζσ καταςτάςεισ κίνθςθσ ι με 

αποδείξεισ όπου ςυντρζχει περίπτωςθ.

11.500,00 4.000,00                  
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0712.02

Ζξοδα κίνθςθσ υπαλλ. που 

μετακ.εντόσ ζδρασ για εκτζλεςθ 

υπθρεςίασ Από το ςυγκεκριμζνο 

Κ.Α. μποροφν να εκδίδονται  

εντάλματα προπλθρωμισ 

παρελκόντων ετϊν.

Αφορά επείγουςασ ανάγκθσ ειςιτιρια μεταφορικϊν ςυγκοινωνιϊν, ταξί, όπωσ 

και οδοιπορικά ζξοδα κίνθςθσ των κλθτιρων του ΤΕΕ για τισ μετακινιςεισ τουσ 

ςτθν ζδρα του ΤΕΕ, για τθν επίδοςθ επείγουςασ αλλθλογραφίασ, προςκλιςεων 

κλπ.Αυτά δικαιολογοφνται με θμερολογιακζσ καταςτάςεισ κίνθςθσ ι με 

αποδείξεισ όπου ςυντρζχει περίπτωςθ.

1.200,00 1.400,00                  

0721.01

Θμερθςία αποη.  μετακίνθςθσ  

υπαλλιλων για εκτζλεςθ υπθρ.  ςτο 

εςωτερικό Από το ςυγκεκριμζνο 

Κ.Α. μποροφν να εκδίδονται  

εντάλματα προπλθρωμισ 

Αφορά ςτθν θμεριςια αποηθμίωςθ των υπαλλιλων του ΤΕΕ κατά τθ 

μετακίνθςι τουσ ςτθν θμεδαπι, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ΚΑ 0711.
12.000,00 6.000,00                  

0721.02

Θμερθςία αποη.  μετακίνθςθσ  

υπαλλιλων για εκτζλεςθ υπθρ.  ςτο 

εςωτερικό Από το ςυγκεκριμζνο 

Κ.Α. μποροφν να εκδίδονται  

εντάλματα προπλθρωμισ 

παρελκόντων ετϊν.

Αφορά ςτθν θμεριςια αποηθμίωςθ των υπαλλιλων του ΤΕΕ κατά τθ 

μετακίνθςι τουσ ςτθν θμεδαπι, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ΚΑ 0711.
1.520,00 2.000,00                  

0731.01

Οδοιπ. ζξοδα μετακ.για 

εκτ.υπθρ.υπαλλ. από το  εςωτ.  ςτο 

εξωτ. και αντιςτρ.Από το 

ςυγκεκριμζνο Κ.Α. μποροφν να 

εκδίδονται  εντάλματα 

προπλθρωμισ 

Πρόβλεψθ για καταβολι των οδοιπορικϊν εξόδων *αντίτιμο ειςιτθρίων κλπ+ 

ςτουσ μεταβαίνοντεσ υπαλλιλουσ ςτο εξωτερικό.
2.000,00 2.000,00                  

0731.02

Οδοιπ. ζξοδα μετακ.για 

εκτ.υπθρ.υπαλλ. από το  εςωτ.  ςτο 

εξωτ. και αντιςτρ.Από το 

ςυγκεκριμζνο Κ.Α. μποροφν να 

εκδίδονται  εντάλματα 

προπλθρωμισ παρελκόντων ετϊν.

Πρόβλεψθ για καταβολι των οδοιπορικϊν εξόδων *αντίτιμο ειςιτθρίων κλπ+ 

ςτουσ μεταβαίνοντεσ υπαλλιλουσ ςτο εξωτερικό.
1.200,00 1.200,00                  

0732.01

Θμεριςια αποη. μετακ. για εκτ. 

υπθρ. υπαλλ. απ' το εςωτ. ςτο εξωτ. 

και αντ.Από το ςυγκεκριμζνο Κ.Α. 

μποροφν να εκδίδονται  εντάλματα 

προπλθρωμισ 

Αφορά ςτθν θμεριςια αποηθμίωςθ των υπαλλιλων του ΤΕΕ κατά τθ 

μετακίνθςι τουσ τουσ ςτο εξωτερικό, ςφμφωνα με τον ΚΑ 0731.
2.000,00 2.000,00                  
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0732.02

Θμεριςια αποη. μετακ. για εκτ. 

υπθρ. υπαλλ. απ' το εςωτ. ςτο εξωτ. 

και αντ.Από το ςυγκεκριμζνο Κ.Α. 

μποροφν να εκδίδονται  εντάλματα 

προπλθρωμισ παρελκόντων ετϊν.

Αφορά ςτθν θμεριςια αποηθμίωςθ των υπαλλιλων του ΤΕΕ κατά τθ 

μετακίνθςι τουσ τουσ ςτο εξωτερικό, ςφμφωνα με τον ΚΑ 0731.
230,00 230,00                      

0771.01

Οδοιπ.ζξ. μετακ. για εκτ.υπθρ. 

προςϊπ. μθ υπαλλιλων ςτο 

εςωτερικό προςϊπων που δεν 

ζχουν υπαλλθλικι ιδιότθτα. Από το 

ςυγκεκριμζνο Κ.Α. μποροφν να 

εκδίδονται  εντάλματα 

Το κονδφλι αυτό αφορά τα καταβαλλόμενα ζξοδα κίνθςθσ ςτα μζλθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ και τθσ 

Αντιπροςωπείασ του ΤΕΕ για τισ μεταβάςεισ αυτϊν από διάφορα διαμερίςματα τθσ χϊρασ, μελϊν 

τθσ Αντιπροςωπείασ για τθ ςυμμετοχι ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτισ, κακϊσ και μελϊν τθσ ΔΕ/ΤΕΕ και 

του προεδρείου τθσ Αντιπροςωπείασ του ΤΕΕ και ιδιωτϊν αποςτελλομζνων προσ εκτζλεςθ 

υπθρεςίασ του ΤΕΕ.

115.000,00 115.000,00              

0771.02

Οδοιπ.ζξ. μετακ. για εκτ.υπθρ. 

προςϊπ. μθ υπαλλιλων ςτο 

εςωτερικό προςϊπων που δεν 

ζχουν υπαλλθλικι ιδιότθτα. Από το 

ςυγκεκριμζνο Κ.Α. μποροφν να 

εκδίδονται  εντάλματα 

Το κονδφλι αυτό αφορά τα καταβαλλόμενα ζξοδα κίνθςθσ ςτα μζλθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ και τθσ 

Αντιπροςωπείασ του ΤΕΕ για τισ μεταβάςεισ αυτϊν από διάφορα διαμερίςματα τθσ χϊρασ, μελϊν 

τθσ Αντιπροςωπείασ για τθ ςυμμετοχι ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτισ, κακϊσ και μελϊν τθσ ΔΕ/ΤΕΕ και 

του προεδρείου τθσ Αντιπροςωπείασ του ΤΕΕ και ιδιωτϊν αποςτελλομζνων προσ εκτζλεςθ 

υπθρεςίασ του ΤΕΕ.

120.000,00 160.000,00              

0772.01

Θμερ. αποη. μετακ. για εκτ. 

υπθρ.ςτθν θμεδ.προςϊπ. μθ 

υπαλλιλων.Από το ςυγκεκριμζνο 

Κ.Α. μποροφν να εκδίδονται  

εντάλματα προπλθρωμισ. 

Αφορά ςτθν θμεριςια αποηθμίωςθ των αναφερομζνων προςϊπων ςτον ΚΑ 

0771 κατά τθ μετακίνθςι τουσ τουσ ςτθν θμεδαπι.
60.000,00 30.000,00                

0772.02

Θμερ. αποη. μετακ. για εκτ. 

υπθρ.ςτθν θμεδ.προςϊπ. μθ 

υπαλλιλων Από το ςυγκεκριμζνο 

Κ.Α. μποροφν να εκδίδονται  

εντάλματα προπλθρωμισ 

παρελκόντων ετϊν.

Αφορά ςτθν θμεριςια αποηθμίωςθ των αναφερομζνων προςϊπων ςτον ΚΑ 

0771 κατά τθ μετακίνθςι τουσ τουσ ςτθν θμεδαπι.
60.300,00 65.000,00                

0781.01

Οδοιπ.ζξοδα γι' αποςτ. ςτθν αλλοδ. 

ι μετακλ. απ' τθν αλλ.μθ υπαλλ. 

Από το ςυγκεκριμζνο Κ.Α. μποροφν 

να εκδίδονται  εντάλματα 

προπλθρωμισ 

Το ΤΕΕ ωσ μζλοσ πολλϊν διεκνϊν επαγγελματικϊν και επιςτθμονικϊν οργανϊςεων μθχανικϊν 

ςυμμετζχει με εκπροςϊπουσ του ςτισ ςυνεδριάςεισ των οργάνων τουσ, κακϊσ και ςτα 

διοργανωνόμενα ςε διάφορεσ χϊρεσ επιςτθμονικά τεχνικά ςυνζδρια. Επίςθσ, αποβλζποντασ ςτθν 

προαγωγι τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνικισ και τθσ ενθμζρωςθσ των μελϊν του ςτισ νζεσ μεκόδουσ και 

επιτεφγματα, ςτζλνει εκπροςϊπουσ του ςτισ πλζον προθγμζνεσ τεχνικά χϊρεσ, για μεταφορά 

τεχνογνωςίασ από τισ χϊρεσ αυτζσ.Θ δαπάνθ αυτι αφορά τα καταβαλλόμενα οδοιπορικά ζξοδα 

(αντίτιμο ειςιτθρίου κλπ) ςτουσ αναφερομζνουσ εκπροςϊπουσ του ΤΕΕ ςτο εξωτερικό.

70.000,00 50.000,00                
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0781.02

Οδοιπ.ζξοδα γι' αποςτ. ςτθν αλλοδ. 

ι μετακλ. απ' τθν αλλ.μθ υπαλλ. 

Από το ςυγκεκριμζνο Κ.Α. μποροφν 

να εκδίδονται  εντάλματα 

προπλθρωμισ παρελκόντων ετϊν.

Το ΤΕΕ ωσ μζλοσ πολλϊν διεκνϊν επαγγελματικϊν και επιςτθμονικϊν οργανϊςεων μθχανικϊν 

ςυμμετζχει με εκπροςϊπουσ του ςτισ ςυνεδριάςεισ των οργάνων τουσ, κακϊσ και ςτα 

διοργανωνόμενα ςε διάφορεσ χϊρεσ επιςτθμονικά τεχνικά ςυνζδρια. Επίςθσ, αποβλζποντασ ςτθν 

προαγωγι τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνικισ και τθσ ενθμζρωςθσ των μελϊν του ςτισ νζεσ μεκόδουσ και 

επιτεφγματα, ςτζλνει εκπροςϊπουσ του ςτισ πλζον προθγμζνεσ τεχνικά χϊρεσ, για μεταφορά 

τεχνογνωςίασ από τισ χϊρεσ αυτζσ.Θ δαπάνθ αυτι αφορά τα καταβαλλόμενα οδοιπορικά ζξοδα 

(αντίτιμο ειςιτθρίου κλπ) ςτουσ αναφερομζνουσ εκπροςϊπουσ του ΤΕΕ ςτο εξωτερικό.

20.000,00 20.000,00                

0782.01

Θμερ. αποη.γι' αποςτ. ςτθν αλλοδ. ι 

μετακλ. απ' τθν αλλ.μθ υπαλλ. Από 

το ςυγκεκριμζνο Κ.Α. μποροφν να 

εκδίδονται  εντάλματα 

προπλθρωμισ 

Αφορά ςτθν θμεριςια αποηθμίωςθ των αναφερομζνων προςϊπων ςτον ΚΑ 

0781 κατά τθ μετακίνθςι τουσ ςτο εξωτερικό.
3.000,00 -                             

0782.02

Θμερ. αποη.γι' αποςτ. ςτθν αλλοδ. ι 

μετακλ. απ' τθν αλλ.μθ υπαλλ. Από 

το ςυγκεκριμζνο Κ.Α. μποροφν να 

εκδίδονται  εντάλματα 

προπλθρωμισ παρελκόντων ετϊν.

Αφορά ςτθν θμεριςια αποηθμίωςθ των αναφερομζνων προςϊπων ςτον ΚΑ 

0781 κατά τθ μετακίνθςι τουσ ςτο εξωτερικό.
2.000,00 3.500,00                  

0813.01
Μιςκϊματα κτιρίων και ζξοδα 

κοινοχριςτων

Θ δαπάνθ αφορά τα ετιςια καταβαλλόμενα μιςκϊματα και κοινόχρθςτα 

γραφείων και αποκθκϊν του ΤΕΕ, το αναλογοφν χαρτόςθμο, όπου αυτό 

απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν.4081/2012

800.000,00 800.000,00              

0813.02
Μιςκϊματα κτιρίων και ζξοδα 

κοινοχριςτων παρελκόντων ετϊν.

Θ δαπάνθ αφορά τα ετιςια καταβαλλόμενα μιςκϊματα και κοινόχρθςτα 

γραφείων και αποκθκϊν του ΤΕΕ, το αναλογοφν χαρτόςθμο, όπου αυτό 

απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν.4081/2012, κακϊσ και αντίςτοιχθ 

δαπάνθ προθγουμζνων ετϊν.

200.000,00 800.000,00              

0829.01 Λοιπζσ μεταφορζσ.

Το κονδφλι αυτό αποβλζπει ςτθν κάλυψθ των δαπανϊν για τθ μεταφορά και 

μετακίνθςθ επίπλων γραφείου, εξοπλιςμοφ και αρχείων των υπθρεςιϊν του 

ΤΕΕ, ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ.

50.000,00 40.000,00                
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0829.02
Λοιπζσ μεταφορζσ παρελκόντων 

ετϊν.

Το κονδφλι αυτό αποβλζπει ςτθν κάλυψθ των δαπανϊν για τθ μεταφορά και 

μετακίνθςθ επίπλων γραφείου, εξοπλιςμοφ και αρχείων των υπθρεςιϊν του 

ΤΕΕ, ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ.

20.000,00 40.000,00                

0831.01 Ταχυδρομικά Τζλθ

Με το κονδφλι αυτό εξοφλοφνται τα ταχυδρομικά τζλθ τθσ τακτικισ 

αλλθλογραφίασ του ΤΕΕ. Θ δαπάνθ πραγματοποιείται και με καταβολι ςτα 

ΕΛ.ΤΑ. βάςει αποδείξεων, δεδομζνου ότι το ΤΕΕ διακζτει ειδικι για το ςκοπό 

αυτό μθχανι ςιμανςθσ γραμματοςιμων

80.000,00 80.000,00                

0831.02
Ταχυδρομικά Τζλθ παρελκόντων 

ετϊν.

Με το κονδφλι αυτό εξοφλοφνται τα ταχυδρομικά τζλθ τθσ τακτικισ 

αλλθλογραφίασ του ΤΕΕ. Θ δαπάνθ πραγματοποιείται και με καταβολι ςτα 

ΕΛ.ΤΑ. βάςει αποδείξεων, δεδομζνου ότι το ΤΕΕ διακζτει ειδικι για το ςκοπό 

αυτό μθχανι ςιμανςθσ γραμματοςιμων

65.000,00 65.000,00                

0832.01
Τθλεφωνικά, Τθλεγραφικά και 

τθλετυπικά τζλθ εςωτερικοφ
Τθλεφωνικά, Τθλεγραφικά και τθλετυπικά τζλθ εςωτερικοφ ανά τθν Ελλάδα 360.000,00 380.000,00              

0832.02

Τθλεφωνικά, Τθλεγραφικά και 

τθλετυπικά τζλθ εςωτερικοφ 

παρελκόντων ετϊν.

Τθλεφωνικά, Τθλεγραφικά και τθλετυπικά τζλθ εςωτερικοφ ανά τθν Ελλάδα. 

(Περιλαμβάνονται και οφειλζσ των Π.Τ.)
60.000,00 150.000,00              

0835.01 Δαπάνεσ κινθτισ τθλεφωνίασ
Αφορά δαπάνεσ τθσ Συντονιςτικισ δράςθσ του ΤΕΕ με χριςθ νζων τεχνολογιϊν 

επικοινωνίασ και κινθτϊν τθλεφϊνων.
40.000,00 -                             
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0835.02
Δαπάνεσ κινθτισ τθλεφωνίασ 

παρελκόντων ετϊν.

Αφορά δαπάνεσ τθσ Συντονιςτικισ δράςθσ του ΤΕΕ με χριςθ νζων τεχνολογιϊν 

επικοινωνίασ και κινθτϊν τθλεφϊνων.
10.000,00 -                             

0841.01 Φδρευςθ και άρδευςθ
Αφορά δαπάνεσ φδρευςθσ των γραφείων και αποκθκϊν του ΤΕΕ ανά τθν 

Ελλάδα, πραγματοποιείται δε με τισ αποδείξεισ των Εταιρειϊν Υδάτων.
30.000,00 20.000,00                

0841.02
Φδρευςθ και άρδευςθ 

παρελκόντων ετϊν.

Αφορά δαπάνεσ φδρευςθσ των γραφείων και αποκθκϊν του ΤΕΕ ανά τθν 

Ελλάδα, πραγματοποιείται δε με τισ αποδείξεισ των Εταιρειϊν Υδάτων. 

(Περιλαμβάνονται και οφειλζσ των Π.Τ.)

3.000,00 5.000,00                  

0842.01 Φωτιςμόσ

Αφορά τισ δαπάνεσ φωτιςμοφ, κλιματιςμοφ, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται με 

τισ αποδείξεισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που αποςτζλλονται ςτθν 

υπθρεςία.

200.000,00 180.000,00              

0842.02 Φωτιςμόσ παρελκόντων ετϊν.

Αφορά τισ δαπάνεσ φωτιςμοφ, κλιματιςμοφ, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται με 

τισ αποδείξεισ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που αποςτζλλονται ςτθν 

υπθρεςία.(Περιλαμβάνονται και οφειλζσ των Π.Τ.)

50.000,00 100.000,00              

0845.01 Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων
Αφορά τθν κακαριότθτα των εγκαταςτάςεων  του ΤΕΕ, το οποίο δεν διακζτει 

υπαλλιλουσ του κλάδου κακαριότθτασ.
100.000,00 100.000,00              
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0845.02
Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων 

παρελκόντων ετϊν.

Αφορά τθν κακαριότθτα των εγκαταςτάςεων  του ΤΕΕ, το οποίο δεν διακζτει 

υπαλλιλουσ του κλάδου κακαριότθτασ.
80.000,00 115.000,00              

0851.01 Διαφθμίςεισ και δθμοςιεφςεισ

Θ δαπάνθ αυτι αποβλζπει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ  ανάγκθσ 

δθμοςιότθτασ,δθμοςιεφςεων, διακθρφξεων, διαφθμίςεων, ανακοινϊςεων 

κ.λπ., ςτον θμεριςιο και περιοδικό τφπο και ςτα θλεκτρονικά μζςα, κακϊσ και 

δράςεισ επικοινωνίασ του ΤΕΕ για τθν ενθμζρωςθ των μθχανικϊν και των 

πολιτϊν, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των ςκοπϊν του ΤΕΕ.

300.000,00 180.000,00              

0851.02
Διαφθμίςεισ και δθμοςιεφςεισ 

παρελκόντων ετϊν.

Θ δαπάνθ αυτι αποβλζπει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ δθμοςιότθτασ, 

δθμοςιεφςεων, διακθρφξεων, διαφθμίςεων, ανακοινϊςεων κ.λπ., ςτον 

θμεριςιο και περιοδικό τφπο και ςτα θλεκτρονικά μζςα, κακϊσ και δράςεισ 

επικοινωνίασ του ΤΕΕ για τθν ενθμζρωςθ των μθχανικϊν και των πολιτϊν, ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ των ςκοπϊν του ΤΕΕ.

35.000,00 100.000,00              

0856.01 Φιλοξενίεσ και δεξιϊςεισ

Με το κονδφλι αυτό αντιμετωπίηονται οι δαπάνεσ φιλοξενίασ και δεξιϊςεωσ επιςιμων 

προςϊπων, ξζνων επιςτθμόνων μελϊν επιςτθμονικϊν Συνεδρίων, κ.λπ. κακϊσ και οι 

μικροδαπάνεσ για προςφορά αναψυκτικϊν ςτα μζλθ των ςυνερχομζνων ςτα γραφεία του ΤΕΕ ςε 

πολφωρεσ ςυνεδριάςεισ επιτροπϊν όπωσ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ, Πεικαρχικϊν Συμβουλίων, Επιςτθμονικϊν 

Επιτροπϊν, Οργανωτικϊν Επιτροπϊν Συνεδρίων κλπ.Επίςθσ, αντιμετωπίηονται και δαπάνεσ για 

δϊρα, άνκθ, επίςθμεσ τελετζσ ι εκδθλϊςεισ μζςα και ζξω από τθν Ακινα.

38.000,00 38.000,00                

0856.02
Φιλοξενίεσ και δεξιϊςεισ 

παρελκόντων ετϊν.

Με το κονδφλι αυτό αντιμετωπίηονται οι δαπάνεσ φιλοξενίασ και δεξιϊςεωσ επιςιμων 

προςϊπων, ξζνων επιςτθμόνων μελϊν επιςτθμονικϊν Συνεδρίων, κ.λπ. κακϊσ και οι 

μικροδαπάνεσ για προςφορά αναψυκτικϊν ςτα μζλθ των ςυνερχομζνων ςτα γραφεία του ΤΕΕ ςε 

πολφωρεσ ςυνεδριάςεισ επιτροπϊν όπωσ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ, Πεικαρχικϊν Συμβουλίων, Επιςτθμονικϊν 

Επιτροπϊν, Οργανωτικϊν Επιτροπϊν Συνεδρίων κλπ.Επίςθσ, αντιμετωπίηονται και δαπάνεσ για 

δϊρα, άνκθ, επίςθμεσ τελετζσ ι εκδθλϊςεισ μζςα και ζξω από τθν Ακινα.

6.400,00 30.000,00                

0857.01
Οργάνωςθ ςυνεδρίων, ςυμμετοχι 

ςε ςυνζδρια

Το κονδφλι αυτό αφορά ςε δαπάνεσ τθν οργάνωςθ των ςυνεδριάςεων τθσ Αντιπροςωπείασ του 

ΤΕΕ, κακϊσ και οργάνωςθσ διαλζξεων, ςυνεδρίων, θμερίδων και ςυναφϊν εκδθλϊςεων, αμοιβζσ 

απαςχολουμζνου επιςτθμονικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ διερμθνζων κ.λπ. ενοίκια αικουςϊν 

και ειδικϊν μθχανθμάτων, κακιςμάτων κλπ. Δαπάνεσ για ςυμμετοχι εκπροςϊπων του ΤΕΕ ςε 

Διεκνι Συνζδρια και με τθ μορφι ςυνδρομϊν προσ ελλθνικζσ και διεκνείσ Τεχνικζσ Οργανϊςεισ. 

160.000,00 200.000,00              
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0857.02
Οργάνωςθ ςυνεδρίων, ςυμμετοχι 

ςε ςυνζδρια παρελκόντων ετϊν.

Το κονδφλι αυτό αφορά ςε δαπάνεσ τθν οργάνωςθ των ςυνεδριάςεων τθσ Αντιπροςωπείασ του 

ΤΕΕ, κακϊσ και οργάνωςθσ διαλζξεων, ςυνεδρίων, θμερίδων και ςυναφϊν εκδθλϊςεων, αμοιβζσ 

απαςχολουμζνου επιςτθμονικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ διερμθνζων κ.λπ. ενοίκια αικουςϊν 

και ειδικϊν μθχανθμάτων, κακιςμάτων κλπ. Δαπάνεσ για ςυμμετοχι εκπροςϊπων του ΤΕΕ ςε 

Διεκνι Συνζδρια και με τθ μορφι ςυνδρομϊν προσ ελλθνικζσ και διεκνείσ Τεχνικζσ Οργανϊςεισ.

9.000,00 70.000,00                

0863.01 Συντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων

Αφορά μικροεπιςκευζσ ςυντιρθςθσ και μεταρρυκμίςεισ των χϊρων των 

κτιρίων του ΤΕΕ, που βρίςκονται ςτισ οδοφσ Νίκθσ 4, Σόλωνοσ & Σίνα, Λζκκα 23-

25, Γραφείων και των αποκθκϊν αυτοφ.

30.000,00 20.000,00                

0863.02
Συντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων 

παρελκόντων ετϊν.

Αφορά μικροεπιςκευζσ ςυντιρθςθσ και μεταρρυκμίςεισ των χϊρων των 

κτιρίων του ΤΕΕ, που βρίςκονται ςτισ οδοφσ Νίκθσ 4, Σόλωνοσ & Σίνα, Λζκκα 23-

25, Γραφείων και των αποκθκϊν αυτοφ.

0,00 12.000,00                

0888.01
Συντιρθςθ και επιςκευι επίπλων 

και ςκευϊν
Αφορά τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των επίπλων και ςκευϊν του ΤΕΕ. 1.500,00 1.500,00                  

0889.01
Συντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ 

εξοπλιςμοφ

Αφορά τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ του ΤΕΕ, μζςω τθσ οποίασ λειτουργοφν εφαρμογζσ, όπωσ το 

Μθτρϊο Μελϊν, το ςφςτθμα των αυκαιρζτων, θ ψθφιακι ταυτότθτα κτιρίων 

κλπ, κακϊσ και των πάςθσ φφςεωσ μθχανϊν γραφείου, λογιςτικϊν μθχανϊν, 

εκτυπωτικϊν μθχανϊν, φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, πολυγράφων, 

καρτελοκθκϊν κλπ.

500.000,00 500.000,00              

0889.02
Συντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ 

εξοπλιςμοφ παρελκόντων ετϊν.

Αφορά τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ του ΤΕΕ, μζςω τθσ οποίασ λειτουργοφν εφαρμογζσ, όπωσ το 

Μθτρϊο Μελϊν, το ςφςτθμα των αυκαιρζτων, θ ψθφιακι ταυτότθτα κτιρίων 

κλπ, κακϊσ και των πάςθσ φφςεωσ μθχανϊν γραφείου, λογιςτικϊν μθχανϊν, 

εκτυπωτικϊν μθχανϊν, φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, πολυγράφων, 

καρτελοκθκϊν κλπ.

40.000,00 200.000,00              
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0891.01
Εκτυπϊςεισ, εκδόςεισ γενικά και 

βιβλιοδετιςεισ

Για ζκδοςθ ςυγγραμμάτων, και διαφόρων άλλων εκδόςεων που ζχουν ςχζςθ 

με τθν προαγωγι τθσ Επιςτιμθσ και τθν ενθμζρωςθ των μελϊν του ΤΕΕ.Με το 

παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται οι δαπάνεσ ςτοιχειοκζτθςθσ, βιβλιοδζτθςθσ 

επιςτθμονικϊν βιβλίων, προτφπων, Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ, ςυςκευαςίασ, 

μεταφορϊν κ.λπ. περιλαμβανομζνων των εξόδων χαρτιοφ και αποςτολισ.

20.000,00 10.000,00                

0891.02
Εκτυπϊςεισ, εκδόςεισ γενικά και 

βιβλιοδετιςεισ παρελκόντων ετϊν.

Για ζκδοςθ ςυγγραμμάτων, και διαφόρων άλλων εκδόςεων που ζχουν ςχζςθ 

με τθν προαγωγι τθσ Επιςτιμθσ και τθν ενθμζρωςθ των μελϊν του ΤΕΕ.Με το 

παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται οι δαπάνεσ ςτοιχειοκζτθςθσ, βιβλιοδζτθςθσ 

επιςτθμονικϊν βιβλίων, προτφπων, Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ, ςυςκευαςίασ, 

μεταφορϊν κ.λπ. περιλαμβανομζνων των εξόδων χαρτιοφ και αποςτολισ.

360,00 700,00                      

0892.01

Αςφάλιςτρα και φφλακτρα 

ακινιτων,μεταφ.μζςων, μθχ.εξοπλ. 

κλπ.

Περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ αςφάλιςθσ και διαχείριςθσ των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων, κτιρίων, επίπλων, βιβλίων, αρχείων του ΤΕΕ, κακϊσ και φφλαξθσ 

του υπαίκριου ςτακμοφ αυτοκινιτων ςτο Μαροφςι.

130.000,00 180.000,00              

0892.02

Αςφάλιςτρα και φφλακτρα 

ακινιτων,μεταφ.μζςων, μθχ.εξοπλ. 

κλπ. παρελκόντων ετϊν.

Περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ αςφάλιςθσ και διαχείριςθσ των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων, κτιρίων, επίπλων, βιβλίων, αρχείων του ΤΕΕ, κακϊσ και φφλαξθσ 

του υπαίκριου ςτακμοφ αυτοκινιτων ςτο Μαροφςι.

50.000,00 180.000,00              

0893.01
Εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων ι 

ςυμβιβαςτικϊν πράξεων

Το κονδφλι αυτό αφορά τισ δαπάνεσ του ΤΕΕ για εκτζλεςθ αποφάςεων, όπωσ 

ζξοδα δικαςτικϊν επιμελθτϊν, ςυμβολαιογράφων ςε περίπτωςθ 

πλειςτθριαςμϊν και γενικά δικαςτικισ διαδικαςίασ εκτελζςεων, δικαιωκζντων 

υπαλλιλων του ΤΕΕ.

200.000,00 240.000,00              

0893.02

Εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων ι 

ςυμβιβαςτικϊν πράξεων 

παρελκόντων ετϊν.

Το κονδφλι αυτό αφορά τισ δαπάνεσ του ΤΕΕ για εκτζλεςθ αποφάςεων, όπωσ 

ζξοδα δικαςτικϊν επιμελθτϊν, ςυμβολαιογράφων ςε περίπτωςθ 

πλειςτθριαςμϊν και γενικά δικαςτικισ διαδικαςίασ εκτελζςεων, δικαιωκζντων 

υπαλλιλων του ΤΕΕ.

100.000,00 180.000,00              
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0894.01

Δικαςτικά ζξοδα (περ/νται 

ζξοδαπτϊχευςθσ, κατάςχεςθσ και 

ςυμβολ.)

Με το παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται γενικά τα δικαςτικά ζξοδα, τα οποία 

καταβάλλει το ΤΕΕ για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ των αμοιβϊν των Μθχανικϊν 

και γενικά για τθν αντιμετϊπιςθ δαπανϊν δικαςτικϊν αγϊνων αυτοφ.

50.000,00 50.000,00                

0894.02

Δικαςτικά ζξοδα (περ/νται 

ζξοδαπτϊχευςθσ, κατάςχεςθσ και 

ςυμβολ.)παρελκόντων ετϊν.

Με το παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται γενικά τα δικαςτικά ζξοδα, τα οποία 

καταβάλλει το ΤΕΕ για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ των αμοιβϊν των Μθχανικϊν 

και γενικά για τθν αντιμετϊπιςθ δαπανϊν δικαςτικϊν αγϊνων αυτοφ.

36.750,00 38.000,00                

0896.01
Επιδόςεισ,δθμοςιεφςεισ,προςκλιςε

ισ κ.λ.π.

Θ δαπάνθ αυτι αφορά τα ζξοδα επιδόςεωσ των δικαςτικϊν επιμελθτϊν και τα 

δικαιϊματα αυτϊν από τισ επιδόςεισ, κακϊσ και δθμοςιεφςεων προςκλιςεων 

και διακθρφξεων διαγωνιςμϊν.

70.000,00 60.000,00                

0896.02
Επιδόςεισ,δθμοςιεφςεισ,προςκλιςε

ισ κ.λ.π. παρελκόντων ετϊν.

Θ δαπάνθ αυτι αφορά τα ζξοδα επιδόςεωσ των δικαςτικϊν επιμελθτϊν και τα 

δικαιϊματα αυτϊν από τισ επιδόςεισ, κακϊσ και δθμοςιεφςεων προςκλιςεων 

και διακθρφξεων διαγωνιςμϊν.

35.000,00 70.000,00                

0911.01 Φόροι Φόροι 230.000,00 230.000,00              

0913.01 Φ.Π.Α. για ςυμψθφιςμό

Στον κωδικό αυτό καταλογίηεται ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ που προςδιορίηεται να 

ςυμψθφιςκεί με αντίςτοιχο ζςοδο (ΚΑΕ 5297) ο ΦΠΑ που καταβάλλεται από το ΝΠΔΔ και δεν 

πρόκειται να ςυμψθφιςκεί, δεν κα καταλογίηεται ςτον κωδικό αυτό αλλά κα βαρφνει τον κωδικό 

αρικμό τθσ οικείασ δαπάνθσ χωρίσ να εμφανίηεται χωριςτά. (Εγκφκλιοσ Υπουργείου Οικον. Γ.Δ.Κ.  

19606/58/19.2.1987) Σχετικι με το άρκρο 24 του Ν. 1642/86. Περί εφαρμογισ Φ.Π.Α.

200.000,00 200.000,00              
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1259.01
Προμικεια βιβλίων, περιοδικϊν, 

εφθμερίδων και λοιπϊν εκδόςεων

Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ του ΤΕΕ είναι θ προαγωγι τθσ τεχνικισ και επιςτιμθσ τθσ 

χϊρασ. Στθν επιδίωξθ του ςκοποφ αυτοφ προβλζπεται, όπωσ το ΤΕΕ παράλλθλα με τα υπ' αυτοφ 

εκδιδόμενα επιςτθμονικά ςυγγράμματα και περιοδικά ενιςχφει και τθν από μζρουσ Ιδιωτϊν ι 

επιςτθμονικϊν Συλλόγων Μθχανικϊν ζκδοςθ αυτϊν, κακϊσ και τισ εκδόςεισ και ςυνδρομζσ 

άλλων επαγγελματικϊν Οργανϊςεων των Μθχανικϊν.Τα πιο πάνω αντίτυπα, εκτόσ από αυτά που 

κρατοφνται για τθν βιβλιοκικθ του, και χορθγοφνται ςτισ επιςτθμονικζσ και μόνιμεσ επιτροπζσ 

του πωλεί ι διακζτει ςε ςυνζχεια το ΤΕΕ με τισ δικζσ του εκδόςεισ.Επίςθσ, με το κονδφλι αυτό 

αντιμετωπίηονται δαπάνεσ αγορά εκδόςεων απαραίτθτων για τον εμπλουτιςμό τθσ βιβλιοκικθσ 

του ΤΕΕ.Πλθν των παραπάνω, με το παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται και δαπάνεσ αγοράσ 

προτφπων και ειδικϊν ςυγγραμμάτων για τθν Επιςτθμονικι επιτροπι Προτυποποίθςθσ όπωσ και 

για τθν καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςτθ Διεκνι Οργάνωςθ ISO. 

30.000,00 15.000,00                

1259.02

Προμικεια βιβλίων, περιοδικϊν, 

εφθμερίδων και λοιπϊν εκδόςεων 

παρελκόντων ετϊν.

Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ του ΤΕΕ είναι θ προαγωγι τθσ τεχνικισ και επιςτιμθσ τθσ 

χϊρασ. Στθν επιδίωξθ του ςκοποφ αυτοφ προβλζπεται, όπωσ το ΤΕΕ παράλλθλα με τα υπ' αυτοφ 

εκδιδόμενα επιςτθμονικά ςυγγράμματα και περιοδικά ενιςχφει και τθν από μζρουσ Ιδιωτϊν ι 

επιςτθμονικϊν Συλλόγων Μθχανικϊν ζκδοςθ αυτϊν, κακϊσ και τισ εκδόςεισ και ςυνδρομζσ 

άλλων επαγγελματικϊν Οργανϊςεων των Μθχανικϊν.Τα πιο πάνω αντίτυπα, εκτόσ από αυτά που 

κρατοφνται για τθν βιβλιοκικθ του, και χορθγοφνται ςτισ επιςτθμονικζσ και μόνιμεσ επιτροπζσ 

του πωλεί ι διακζτει ςε ςυνζχεια το ΤΕΕ με τισ δικζσ του εκδόςεισ.Επίςθσ, με το κονδφλι αυτό 

αντιμετωπίηονται δαπάνεσ αγορά εκδόςεων απαραίτθτων για τον εμπλουτιςμό τθσ βιβλιοκικθσ 

του ΤΕΕ.Πλθν των παραπάνω, με το παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται και δαπάνεσ αγοράσ 

προτφπων και ειδικϊν ςυγγραμμάτων για τθν Επιςτθμονικι επιτροπι Προτυποποίθςθσ όπωσ και 

για τθν καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςτθ Διεκνι Οργάνωςθ ISO.

860,00 10.000,00                

1261.01

Προμικεια χαρτιοφ,γραφικισ φλθσ 

& μικροαντικειμζνων γραφείου 

γενικά

Με το παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται δαπάνεσ γραφικισ φλθσ, κακϊσ και 

δαπάνεσ αγοράσ μικροαντικειμζνων Γραφείου, τα οποία δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν και να υπαχκοφν ςτουσ τακτικοφσ διαγωνιςμοφσ γραφικισ φλθσ.

15.500,00 10.000,00                

1261.02

Προμικεια χαρτιοφ,γραφικισ φλθσ 

& μικροαντικειμζνων γραφείου 

γενικά παρελκόντων ετϊν.

Με το παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται δαπάνεσ γραφικισ φλθσ, κακϊσ και 

δαπάνεσ αγοράσ μικροαντικειμζνων Γραφείου, τα οποία δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν και να υπαχκοφν ςτουσ τακτικοφσ διαγωνιςμοφσ γραφικισ φλθσ.

3.200,00 8.000,00                  

1292.01 Προμικεια θλεκτρικϊν λαμπτιρων Αφορά τθν προμικεια για αντικατάςταςθ λαμπτιρων 4.000,00 2.000,00                  
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1292.02
Προμικεια θλεκτρικϊν λαμπτιρων 

παρελκόντων ετϊν.
Αφορά τθν προμικεια για αντικατάςταςθ λαμπτιρων 600,00 1.200,00                  

1381.01
Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και 

ευπρεπιςμοφ

Αφορά τθν προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ 

του ΤΕΕ
6.000,00 3.000,00                  

1381.02
Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και 

ευπρεπιςμοφ παρελκόντων ετϊν.

Αφορά τθν προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ 

του ΤΕΕ
2.000,00                  

1429.01

Προμικεια ειδϊν ςυντθρ.και 

επιςκ.λοιπϊν μονίμων 

εγκαταςτάςεων

Αφορά ποικίλεσ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ θλεκτρικϊν ειδϊν και εγκαταςτάςεων 

ςτα διάφορα κτίρια του ΤΕΕ.
5.000,00 5.000,00                  

1429.02

Προμικεια ειδϊν ςυντθρ.και 

επιςκ.λοιπϊν μονίμων 

εγκαταςτάςεων παρελκόντων ετϊν.

Αφορά ποικίλεσ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ θλεκτρικϊν ειδϊν και εγκαταςτάςεων 

ςτα διάφορα κτίρια του ΤΕΕ.
3.000,00 3.000,00                  

1439.01
Λοιπζσ προμικειεσ ςυντθρ.& επιςκ. 

μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ
Λοιπζσ προμικειεσ ςυντθρ.& επιςκ. μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ 10.000,00 20.000,00                
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1439.02

Λοιπζσ προμικειεσ ςυντθρ.& επιςκ. 

μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

παρελκόντων ετϊν.

Λοιπζσ προμικειεσ ςυντθρ.& επιςκ. μθχανικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ 0,00 3.000,00                  

1611.01
Προμικεια υγρϊν καυςίμων και 

λιπαντικϊν

Με το παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται δαπάνεσ αγοράσ υγρϊν καυςίμων για 

τθ λειτουργία γενιτριασ ςτο οικόπεδο ιδιοκτθςίασ ΤΕΕ Μαροφςι.
1.000,00 -                             

1719.01
Προμικεια Υλικοφ εκτυπϊςεωσ  

βιβλιοδ. μθ ειδκά κατανομ.

Με το παρόν κονδφλι αντιμετωπίηονται δαπάνεσ προμικειασ του 

απαιτουμζνου χάρτου, για τθν ζκδοςθ επιςτθμονικϊν ςυγγραμμάτων, 

φακζλων ςυςκευαςίασ, κακϊσ και τθσ βιβλιοδεςίασ αρχειακοφ υλικοφ του ΤΕΕ.

2.000,00 2.000,00                  

1731.01
Προμικεια φωτογραφικοφ και 

φωτοτυπικοφ υλικοφ

Αφορά τθν προμικεια φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ, γραφίτθ και λοιπϊν 

υλικϊν, απαραίτθτων για τα φωτοαντιγραφικά μθχανιματα του ΤΕΕ και τουσ 

εκτυπωτζσ, όπωσ επίςθσ και για προμικεια φωτοαντιγραφικοφ υλικοφ.

40.000,00 40.000,00                

1731.02

Προμικεια φωτογραφικοφ και 

φωτοτυπικοφ υλικοφ παρελκόντων 

ετϊν.

Αφορά τθν προμικεια φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ, γραφίτθ και λοιπϊν 

υλικϊν, απαραίτθτων για τα φωτοαντιγραφικά μθχανιματα του ΤΕΕ και τουσ 

εκτυπωτζσ, όπωσ επίςθσ και για προμικεια φωτοαντιγραφικοφ υλικοφ.

2.200,00 3.500,00                  

1899.01
Διάφορεσ προμικειεσ που δεν 

κατονομάηονται ειδικά

Το κονδφλι αυτό ςκοπεφει ςτθν κάλυψθ δαπανϊν προμικειασ διαφόρων 

ειδϊν μθ δυναμζνων να κακοριςκοφν.
30.000,00 35.000,00                
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1899.02
Διάφορεσ προμικειεσ που δεν 

κατονομάηονται ειδικά

Το κονδφλι αυτό ςκοπεφει ςτθν κάλυψθ δαπανϊν προμικειασ διαφόρων 

ειδϊν μθ δυναμζνων να κακοριςκοφν.
10.000,00 18.000,00                

2329.01

Επιχορθγιςεισ για τθν πλθρωμι 

λοιπϊν δαπανϊν-Δαπάνεσ 

αρχαιρεςιϊν για ανάδειξθ 

διοικθτικϊν αρχϊν.

Επιχορθγιςεισ για τθν πλθρωμι μζρουσ των δαπανϊν αρχαιρεςιϊν για 

ανάδειξθ των νζων οργάνων διοικιςθσ του ΤΕΕ (Νοζμβριοσ 2016).
245.000,00 -                             

2329.02

Επιχορθγιςεισ για τθν πλθρωμι 

λοιπϊν δαπανϊν-Δαπάνεσ 

αρχαιρεςιϊν για ανάδειξθ 

διοικθτικϊν αρχϊν παρελκόντων 

ετϊν.

Επιχορθγιςεισ για τθν πλθρωμι μζρουσ των δαπανϊν αρχαιρεςιϊν για 

ανάδειξθ των νζων οργάνων διοικιςθσ του ΤΕΕ (Νοζμβριοσ 2016).Το 

εγγραφόμενο ποςό των 305.000 € αφορά τιμολογθμζνεσ δαπάνεσ του 2016 

που μπορεί να μθν πλθρωκοφν

305.000,00 350.000,00              

2499.01
Λοιπζσ επιχορθγιςεισ, ςυνδρομζσ 

και ειςφορζσ.

Με το άρκρο 5 του από 27-11/14.12.26 Π.Δ. όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 

άρκρο 5 του Ν. 1486/84,  προβλζπεται περιφερειακι διάρκρωςθ του ΤΕΕ.Θ 

δαπάνθ αφορά τθν επιχοριγθςθ των Περιφερειακϊν Τμθμάτων του ΤΕΕ, τα 

οποία ςιμερα είναι δεκαεπτά:1.Κεντρικισ Μακεδονία, 2.Δυτικισ Ελλάδασ, 

3.Θράκθσ, 4.Ανατολικισ Μακεδονίασ, 5.Δυτικισ Μακεδονίασ, 6.Κεντρικισ & 

Δυτικισ Θεςςαλίασ, 7.Νομοφ Μαγνθςίασ, 8.Θπείρου, 9.Ανατολικισ Στερεάσ 

1.080.000,00 1.080.000,00          

2511.01
Επιχορθγιςεισ και ςυνδρομζσ ςε  

οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ

Το κονδφλι αυτό αφορά τθν καταβολι:α)των ςυνδρομϊν του ΤΕΕ ςε Διεκνείσ 

Επαγγελματικζσ και Επιςτθμονικζσ Οργανϊςεισ Μθχανικϊν, ςε πολλζσ από τισ 

οποίεσ είναι ο εκνικόσ εκπρόςωποσ για τθν Ελλάδα, όπωσ CAE, FEANI, FIG, 

WEC, ECEC, SEFI, κα.β)του αντιτίμου απόκτθςθσ του τίτλου του Ευρωπαίου 

Μθχανικοφ *Euring+ ςτθ FEANI, το οποίο ειςπράτει από τουσ κατόχουσ του 

τίτλου μθχανικοφσ *βλ. ΚΑ εςόδου 4229+

50.000,00 73.000,00                

2511.02

Επιχορθγιςεισ και ςυνδρομζσ ςε  

οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ 

παρελκόντων ετϊν.

Το κονδφλι αυτό αφορά τθν καταβολι:α)των ςυνδρομϊν του ΤΕΕ ςε Διεκνείσ 

Επαγγελματικζσ και Επιςτθμονικζσ Οργανϊςεισ Μθχανικϊν, ςε πολλζσ από τισ 

οποίεσ είναι ο εκνικόσ εκπρόςωποσ για τθν Ελλάδα, όπωσ CAE, FEANI, GIG, 

WEC, ECEC, SEFI, κα.β)του αντιτίμου απόκτθςθσ του τίτλου του Ευρωπαίου 

Μθχανικοφ *Euring+ ςτθ FEANI, το οποίο ειςπράτει από τουσ κατόχουσ του 

τίτλου μθχανικοφσ *βλ. ΚΑ εςόδου 4249+

40.000,00 106.000,00              
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2529.01

Επιχορθγιςεισ,ενιςχυςεισ και 

ςυνδρομζσ ςε  οργανιςμοφσ ιδιωτ. 

δικαιου εςωτερικοφ (αρκρο 4 παρ. 

3 του Ν. 1486/1984)

Επιχοριγθςθ ςε Οργανιςμοφσ Ιδιωτικοφ Δικαίου Εςωτερικοφ (άρκρο 4 παρ. 3 

του Ν. 1486/1984) και ςυμμετοχι ςε μθ κερδοςκοπικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ  

ςτο πλαίςιο του ςκοποφ του ΤΕΕ.

185.000,00 150.000,00              

2529.02

Επιχορθγιςεισ,ενιςχυςεισ και 

ςυνδρομζσ ςε  οργανιςμοφσ ιδιωτ. 

δικαιου εςωτερικοφ (αρκρο 4 παρ. 

3 του Ν. 1486/1984)παρελκόντων 

ετϊν.

Επιχοριγθςθ ςε Οργανιςμοφσ Ιδιωτικοφ Δικαίου Εςωτερικοφ (άρκρο 4 παρ. 3 

του Ν. 1486/1984) και ςυμμετοχι ςε μθ κερδοςκοπικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ  

ςτο πλαίςιο του ςκοποφ του ΤΕΕ.

0,00 10.000,00                

3199.01

Επιςτροφζσ λοιπϊν περιπτϊςεων 

που δεν κατονομάηονται 

ειδικάκατονομάηονται ειδικά

Θ δαπάνθ αφορά ςτισ περιπτϊςεισ τθσ επιςτροφισ των επί πλζον ι των 

αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων αμοιβϊν μελετϊν ι ποςοςτϊν όπωσ και των 

ςυνδρομϊν των Μελϊν. Θ επιςτροφι των πραγματοποιείται κατόπιν αίτθςθσ 

του ενδιαφερομζνου μετά τον ζλεγχο κάκε περίπτωςθσ και ζγκριςθ τθσ 

επιςτροφισ του ποςοφ από τθ Διοικοφςα Επιτροπι του ΤΕΕ

50.000,00 50.000,00                

3199.02

Επιςτροφζσ λοιπϊν περιπτϊςεων 

που δεν κατονομάηονται ειδικά 

παρελκόντων ετϊν.

Θ δαπάνθ αφορά ςτισ περιπτϊςεισ τθσ επιςτροφισ των επί πλζον ι των 

αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων αμοιβϊν μελετϊν ι ποςοςτϊν όπωσ και των 

ςυνδρομϊν των Μελϊν. Θ επιςτροφι των πραγματοποιείται κατόπιν αίτθςθσ 

του ενδιαφερομζνου μετά τον ζλεγχο κάκε περίπτωςθσ και ζγκριςθ τθσ 

επιςτροφισ του ποςοφ από τθ Διοικοφςα Επιτροπι του ΤΕΕ

0,00 25.000,00                

3311.01
Απόδοςθ ςτο Μ.Τ.Π.Υ των 

ειςπράξεων που ζγιναν γι αυτό
Απόδοςθ ςτο Μ.Τ.Π.Τ.Υ των ειςπράξεων που ζγιναν γι αυτά 10.000,00 5.500,00                  

3321.01
Απόδοςθ ςτο  Τ.Π.Δ.Υ. των 

ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό
Απόδοςθ ςτο  Τ.Π.Δ.Υ. των ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό

7000
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3341.01
Απόδοςθ ςτο ΙΚΑ των  ειςπράξεων 

που ζγιναν γιϋαυτό
Απόδοςθ ςτο ΙΚΑ των  ειςπράξεων που ζγιναν γιϋαυτό 541.450,00

3343.01
Απόδοςθ ςτο ΤΣΜΕΔΕ των 

ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό
Απόδοςθ ςτο ΤΣΜΕΔΕ των ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό 477.000,00

3349.01

Απόδοςθ ςτα λοιπά Αςφαλιςτικά 

ταμεία των ειςπράξεων που ζγιναν 

γι'αυτά

Απόδοςθ ςτα λοιπά Αςφαλιςτικά ταμεία των ειςπράξεων που ζγιναν γι'αυτά 23.410,00

3352.01
Απόδοςθ ςτον ΟΑΕΔ  των 

ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό
Απόδοςθ ςτον ΟΑΕΔ  των ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό 70.000,00 44.400,00                

3359.01

Απόδοςθ ςτουσ λοιποφσ Οργαν. 

των ειςπράξεων που ζγιναν 

γι'αυτοφσ

Απόδοςθ ςτουσ λοιποφσ Οργαν. των ειςπράξεων που ζγιναν γι'αυτοφσ 50.000,00

3366.01

Απόδοςθ ςτο Ενιαίο Ταμείο 

Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ 

Παροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των 

ειςπράξεων που ζγιναν γι’ αυτό

Απόδοςθ ςτο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Παροχϊν 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των ειςπράξεων που ζγιναν γι’ αυτό
115.000,00 310.000,00              
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3371.01

Απόδοςθ ςτον Ενιαίο Φορζα 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.) 

των ειςπράξεων που ζγιναν για 

αυτόν

Απόδοςθ ςτον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.) των ειςπράξεων 

που ζγιναν για αυτόν
863.140,00 1.610.000,00          

3391.01

Απόδοςθ των ειςπράξεων που 

ζγιναν για λογαριαςμό του 

Δθμοςίου

Φόροσ ΣΤ' πθγισ από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ: κρατιςεισ από τθ μιςκοδοςία, τισ υπερωρίεσ και τισ 

πρόςκετεσ αμοιβζσ υπαλλιλων-Φόροσ Ηϋ πθγισ από Ελεφκερα επαγγζλματα: κρατιςεισ από 

αμοιβζσ ελευκζρων επαγγελμάτων-Φόροσ Εργολάβων: κρατιςεισ από αμοιβζσ εργολάβων-

Φόροσ υπζρ Δθμοςίου από προμικειεσ-Εςοδα υπζρ Δθμοςίου (2%)-Ειςπράξεισ για Νοςοκομειακι 

Περίκαλψθ-Χαρτόςθμο και ΟΓΑ από ειςπράξεισ: χαρτόςθμο από τισ ειςπράξεισ γενικά του ΤΕΕ-

Χαρτόςθμο από αμοιβζσ Τρίτων (Χαρτόςθμο Τρίτων): Παρακρατοφμενο τζλοσ χαρτοςιμου από 

καταβαλλόμενεσ αμοιβζσ ςε τρίτουσ-Χαρτόςθμο από ενοίκια

1.250.000,00 1.250.000,00          

3394.01α

Απόδοςθ των ειςπράξεων που 

ζγιναν για λογαρ. φυςικϊν 

προςϊπων

Το ΤΕΕ , ςφμφωνα με  το Π.Δ. τθσ 10.1.1935, διενεργεί πραγματογνωμοςφνεσ. 

Από τα ζςοδα τθσ αιτίασ αυτισ το 1/3 ειςάγεται ωσ ζςοδο του ΤΕΕ, τα δε 2/3 

διανζμονται ςτουσ πραγματογνϊμονεσ, ςφμφωνα με το παραπάνω Π.Δ. Πόροσ 

(Συςχετίηεται με τον ΚΑ 5294α)

124.000,00 120.000,00              

3394.01β

Απόδοςθ των ειςπράξεων που 

ζγιναν για λογαρ. φυςικϊν 

προςϊπων

Απόδοςθ πόρου 6ο/οο (Συςχετίηεται με τον ΚΑ 5294β) 5.000.000,00          

3394.01γ

Απόδοςθ των ειςπράξεων που 

ζγιναν για λογαρ. φυςικϊν 

προςϊπων

Εςοδά από επιδικαηόμενεσ αμοιβζσ (Συςχετίηεται με τον ΚΑ 5294γ) 1.000.000,00          

3394.02

Απόδοςθ των ειςπράξεων που 

ζγιναν για λογαρ. φυςικϊν 

προςϊπων παρελκόντων ετϊν.

Το ΤΕΕ , ςφμφωνα με  το Π.Δ. τθσ 10.1.1935, διενεργεί πραγματογνωμοςφνεσ. 

Από τα ζςοδα τθσ αιτίασ αυτισ το 1/3 ειςάγεται ωσ ζςοδο του ΤΕΕ, τα δε 2/3 

διανζμονται ςτουσ πραγματογνϊμονεσ, ςφμφωνα με το παραπάνω Π.Δ.

10.000,00 16.000,00                

3397.01 Απόδοςθ ςτο Δθμόςιο του Φ.Π.Α. Απόδοςθ ςτο Δθμόςιο του Φ.Π.Α. 300.000,00              300.000,00   
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6111.01 Τόκοι δανείων εςωτερικοφ
Αφορά τόκουσ για δάνειο που πιρε το ΤΕΕ για τθν αποπεράτωςθ του κτιρίου 

τθσ Θεςςαλονίκθσ.
25.000,00 25.000,00                

6111.02
Τόκοι δανείων εςωτερικοφ 

παρελκόντων ετϊν.

Αφορά τόκουσ για δάνειο που πιρε το ΤΕΕ για τθν αποπεράτωςθ του κτιρίου 

τθσ Θεςςαλονίκθσ.
10.000,00 20.000,00                

6121.01 Χρεολφςια δανείων εςωτερικοφ
Αφορά χρεολφςια για δάνειο που πιρε το ΤΕΕ για τθν αποπεράτωςθ του 

κτιρίου τθσ Θεςςαλονίκθσ.
0,00 -                             

6121.02
Χρεολφςια δανείων εςωτερικοφ 

παρελκόντων ετϊν.

Αφορά χρεολφςια για δάνειο που πιρε το ΤΕΕ για τθν αποπεράτωςθ του 

κτιρίου τθσ Θεςςαλονίκθσ.
0,00 -                             

7111.01 Προμικεια επίπλων
Με το κονδφλι αντιμετωπίηονται δαπάνεσ για τθν προμικεια επίπλων και 

ςκευϊν γραφείου κλπ.
2.000,00 2.000,00                  

7111.02
Προμικεια επίπλων παρελκόντων 

ετϊν.

Με το κονδφλι αντιμετωπίηονται δαπάνεσ για τθν προμικεια επίπλων και 

ςκευϊν γραφείου κλπ.
122,00 122,00                      

30



7112.01

Προμικεια θλεκτρικϊν  ςυςκ. και 

μθχανθμάτων κλιματιςμοφ 

γραφείων

Με το κονδφλι αυτό αντιμετωπίηονται οι δαπάνεσ για τθν αγορά και 

εγκατάςταςθ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν και κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ΤΕΕ ςτθν Ακινα.

12.700,00 10.000,00                

7123.01

Προμικεια Θ/Υ λογιςμικοφ & 

λοιποφ ςυναφοφσ βοθκθτικοφ 

εξοπλιςμοφ

Θ δαπάνθ αφορά τθν προμικεια Θ/Υ, ανάπτυξθ, επζκταςθ ι/και προμικεια 

λογιςμικοφ για τθν αναβάκμιςθ των πλθροφοριακϊν ςυτθμάτων του ΤΕΕ, 

κακϊσ και τθν προμικεια διαφόρων εξαρτθμάτων αναγκαίων για τθ 

λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΤΕΕ και e-δικτφου που 

χρθςιμοποιοφν οι υπθρεςίεσ του.

349.000,00 350.000,00              

7123.02

Προμικεια Θ/Υ λογιςμικοφ & 

λοιποφ ςυναφοφσ βοθκθτικοφ 

εξοπλιςμοφ παρελκόντων ετϊν.

Θ δαπάνθ αφορά τθν προμικεια Θ/Υ, ανάπτυξθ, επζκταςθ ι/και προμικεια 

λογιςμικοφ για τθν αναβάκμιςθ των πλθροφοριακϊν ςυτθμάτων του ΤΕΕ, 

κακϊσ και τθν προμικεια διαφόρων εξαρτθμάτων αναγκαίων για τθ 

λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΤΕΕ και e-δικτφου που 

χρθςιμοποιοφν οι υπθρεςίεσ του.

186.000,00 260.000,00              

7127.01
Προμικεια μθχανθμάτων εκτόσ 

από μθχανζσ γραφείου

Το κονδφλι αφορά τθν προμικεια μθχανθμάτων πυρόςβεςθσ, μθχανθμάτων 

μζτρθςθσ χρθμάτων κλπ.
10.000,00 8.750,00                  

7127.02

Προμικεια μθχανθμάτων εκτόσ 

από μθχανζσ γραφείου 

παρελκόντων ετϊν.

Το κονδφλι αφορά τθν προμικεια μθχανθμάτων πυρόςβεςθσ, μθχανθμάτων 

μζτρθςθσ χρθμάτων κλπ.
19.280,00 15.000,00                

7129.01
Προμικεια λοιπϊν μθχανϊν 

γραφείου

Με το κονδφλι αυτό αντιμετωπίηονται δαπάνεσ αγοράσ μθχανθμάτων 

γραφείου για τθ διευκόλυνςθ τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του ΤΕΕ που δεν 

δφνανται να κατονομαςκοφν επακριβϊσ.

5.000,00 5.000,00                  
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9179.01
Εκτζλεςθ λοιπϊν ζργων που δεν 

κατονομάηονται ειδικά
Εκτζλεςθ λοιπϊν ζργων που δεν κατονομάηονται ειδικά 140.000,00 140.000,00              

9179.02

Εκτζλεςθ λοιπϊν ζργων που δεν 

κατονομάηονται ειδικά 

παρελκόντων ετϊν.

Εκτζλεςθ λοιπϊν ζργων που δεν κατονομάηονται ειδικά 50.000,00 80.000,00                

9379.01
Εκτζλεςθ λοιπϊν ζργων που δεν 

κατονομάηονται ειδικά

Εκτζλεςθ λοιπϊν ζργων που δεν κατονομάηονται ειδικά. Αντικρυηόμενο με το 

9379 ςτα ζςοδα
2.000.000,00           2.000.000,00   

9739.01
Ανζγερςθ κτιρίων και κάκε είδουσ 

εγκαταςτάςεισ ς' αυτά.
Ανζγερςθ κτιρίων και κάκε είδουσ εγκαταςτάςεισ ς' αυτά. 9.000,00 5.000,00                  

9739.02
Ανζγερςθ λοιπϊν κτιρίων 

παρελκόντων ετϊν.
Ανζγερςθ λοιπϊν κτιρίων 0,00 -                             

9749.01

Προμικεια μθχανικοφ & λοιποφ 

κεφ/κοφ εξοπλ.που δεν κατονομ. 

ειδικά

Προμικεια μθχανικοφ & λοιποφ κεφ/κοφ εξοπλ.που δεν κατονομ. ειδικά 5.000,00 5.000,00                  
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9749.02

Προμικεια μθχανικοφ & λοιποφ 

κεφ/κοφ εξοπλ.που δεν κατονομ. 

Ειδικά παρελκόντων ετϊν.

Προμικεια μθχανικοφ & λοιποφ κεφ/κοφ εξοπλ.που δεν κατονομ. ειδικά 0,00 -                             

9761.01 Επιςτθμονικζσ μελζτεσ  και ζρευνεσ Επιςτθμονικζσ μελζτεσ  και ζρευνεσ 430.000,00 430.000,00              

9761.02
Επιςτθμονικζσ μελζτεσ  και ζρευνεσ 

παρελκόντων ετϊν.
Επιςτθμονικζσ μελζτεσ  και ζρευνεσ 70.000,00 70.000,00                

9852.01 Αγορά μετοχϊν Αγορά μετοχϊν 257.000,00 20.000,00                

9919.01
Λοιποί ςκοποί. Επενδφςεισ από 

ζςοδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ

Θ δαπάνθ αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία ζχει αναλάβει και 

υλοποιεί το ΤΕΕ ςε απευκείασ ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και 

άλλουσ ευρωπαϊκοφσ ι εκνικοφσ φορείσ. Επίςθσ, προβλζπει και τθ δυνατότθτα 

ανάλθψθσ μελλοντικϊν αντίςτοιχων ζργων.

120.000,00 120.000,00              

9919.02

Λοιποί ςκοποί. Επενδφςεισ από 

ζςοδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ 

παρελκόντων ετϊν.

Θ δαπάνθ αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία ζχει αναλάβει και 

υλοποιεί το ΤΕΕ ςε απευκείασ ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και 

άλλουσ ευρωπαϊκοφσ ι εκνικοφσ φορείσ.

0,00 -                             

ΤΝΟΛΟ 22.431.062,00 28.426.075,00        

***Παρατιρθςθ : το φψοσ των εξόδων είναι προςαυξθμζνο κατά 5.000.000 που αφορά τθν κατανομι του πόρου 6ο/οο και κατά 1.000.000 που αφορά τισ 

επιδικαηόμενεσ αμοιβζσ μθχανικϊν. Τα αντίςτοιχα ποςά ζχουν καταγραφεί και ςτον προχπολογιςμό εςόδων.
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