
                                                                                                     

                                                            
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Χαλκίδα   αριθμ. πρωτ. : 6551
    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 69/2018

                                                               Από το Πρακτικό της 9ης/2018 Συνεδρίασης            
                                                      της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

      Στην Χαλκίδα, σήμερα,  Τρίτη 20 Φεβρουαρίου  2018 και ώρα 13:00  μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα επί  των οδών  Ληλαντίων και  Μεγασθένους 34 του Δήμου Χαλκιδέων συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.

6170/15-02-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  το

άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ορίστηκε  σύμφωνα  με  την  1052/2017  Απόφαση

Δημάρχου ο Δημοτικός Σύμβουλος, Μιχαήλ Κεράτσας, τα μέλη της Ο.Ε. εκλέχθηκαν σύμφωνα με

την  79/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Γραμματέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  Διοικητική  Υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

Γλυκερία Τσαλίκη.

          Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω επτά (7) μέλη:  

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχαήλ Κεράτσας 1. Γεώργιος Σανιδάς

2. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης 2. Νικόλαος Σιόλιας

3. Διαμαντής Καρκαντελίδης

4. Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη 

5. Αναστάσιος Μάζης        

6. Βασίλειος Γουρνής 

7. Δήμος Κόρδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών»
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Ο  κ.  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  στην  περίληψη  θέμα,  περί  «Έγκρισης  δαπανών  και

ψήφισης πιστώσεων πολυετών δαπανών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι

γραμμένες  στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον  οποίο

έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις

πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε

οργάνου  (αποδοχές  προσωπικού,  αντιμισθία  αιρετών,  μισθώματα  ακινήτων,  υποχρεωτικές

εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους

(άρθρο 66 Ν.4270/14 όπως  αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.  21  του άρθρου 10 του Ν.  4337/15,

εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την

έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο ή ο Δήμαρχος. 

Για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που προβλέπεται να

βαρύνουν  είτε  τμηματικά  είτε  εξ  ολοκλήρου  τα  επόμενα  έτη  του  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου

Δημοσιονομικής  Στρατηγικής,  στις  οποίες  συμπεριλαμβάνονται  και  οι  συμβάσεις  μίσθωσης

ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σωρευτικά

ανά Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού φορέα του τακτικού προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη απόφαση

έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.

Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος

Υπουργού,  εφόσον  η  αναλαμβανόμενη  υποχρέωση  υπερβαίνει  το  ποσό  των  εκατό  χιλιάδων

(100.000) ευρώ. (παρ 1 άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου

10 του Ν. 4337/15). 

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα

επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και δεν υπερβαίνουν τα

ποσά της προηγούμενης παραγράφου, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη.

(παρ 2 άρθρο 67 ν.  4270/2014,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.  22 του άρθρου 10 του Ν.

4337/15).

Ειδικά  για  τους  Ο.Τ.Α.  πρώτου  και  δευτέρου  βαθμού  και  τα  νομικά  πρόσωπα  αυτών  που

συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται με την απόφαση

του  από  το  νόμο  οριζόμενου  αρμόδιου  οργάνου  τους,  με  την  οποία  αναλαμβάνεται  έκαστη
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υποχρέωση  τέτοιου  είδους.  Η  απόφαση  του  προηγούμενου  εδαφίου  κοινοποιείται  στην  οικεία

Αυτοτελή  Υπηρεσία  Εποπτείας  Ο.Τ.Α.,  προκειμένου  να  λαμβάνεται  υπόψη  κατά  τον  έλεγχο

νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. (παρ 3

άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15).

Η  προβλεπόμενη  στις  ανωτέρω  παραγράφους  απόφαση  έγκρισης  παρέχεται  αφού  ο  εκάστοτε

αρμόδιος προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ελέγξει και βεβαιώσει ότι δεν γίνεται υπέρβαση

των  δεσμευτικών  ορίων  του  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής.  (παρ  4

άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15).

Στην απόφαση έγκρισης της παραγράφου 1, αναφέρονται τα εξής:

α. Το συνολικό ποσό.

β. Το ποσό κατ’ έτος.

γ. Ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου.

δ. Το τυχόν προηγούμενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο Κ.Α.Ε..

Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται και στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής

υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης. (παρ 5 άρθρο 67

ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15).

Με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  μπορούν  να  αναπροσαρμόζονται  τα  όρια  της

παραγράφου 1 και να καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω.

(παρ 6 άρθρο 67 ν.  4270/2014,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.  22 του άρθρου 10 του Ν.

4337/15).

Οι  ανωτέρω  διατάξεις  δεν  έχουν  εφαρμογή  για  τις  δαπάνες  του  Προϋπολογισμού  Δημοσίων

Επενδύσεων. (παρ 7 άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10

του Ν. 4337/15).

Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσμευθεί μόνο το ποσό που αφορά τη συγκεκριμένη

χρονιά. Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνεται

ιδιαίτερη  μέριμνα,  ώστε  η  κατανομή  των  δεσμεύσεων  ανά  έτος  να  ανταποκρίνεται  στην

πραγματική ροή των πληρωμών που θα διενεργηθούν και να μη γίνεται άσκοπη δέσμευση στην

εναπομείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014).
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Δηλαδή, στις περιπτώσεις τμηματικής πραγματοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός

οικονομικά έτη στην ανάληψη υποχρέωσης περιλαμβάνονται το ύψος της απαιτούμενης συνολικής

δαπάνης (αριθμητικώς και ολογράφως) και, αν πρόκειται για πολυετείς υποχρεώσεις, την κατανομή

της στο τρέχον και στα επόμενα οικονομικά έτη. (βλ. και Z΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΑΞΗ 111/ 2012, Ελ.

Συν. Κλιμ. Z Πράξη 5/2014.

Ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη  καυσίμων και λιπαντικών  για τις ανάγκες του η οποία

εκτίνεται σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριμένα σε δύο έτη ήτοι 2018-2019. Ο συνολικός

προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 1.074.762,68 €  με ΦΠΑ, ενώ το ποσό που αφορά το

μέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 444,000,00 ευρώ.  

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, που ψηφίστηκε με την 387/2017 απόφαση του Δημοτικού μας

Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 3240/222653/12-02-2018 απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης,  προβλέπεται  σχετική  πίστωση,  για  το  ποσό  που  αφορά  το  μέρος  υλοποίησης  της

δαπάνης του τρέχοντος έτους. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την έγκριση και διάθεση της πίστωσης του συνολικού ποσού

1.074.762,68€ της ανωτέρω δαπάνης, καθώς και τη δέσμευση της πίστωσης ποσού 418.000,00€ σε

βάρος των  Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

1 10.6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.000,00

2 10.6643

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟ 15.000,00

3 15.6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.000,00

4 15.6643.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟ 5.000,00

5 20.6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 81.000,00

6 20.6643

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟ 3.000,00

7 20.6644

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 10.000,00

8 30.6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 144.000,00
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ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

9 30.6644

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 40.000,00

10 35.6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 70.000,00

11 35.6644

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 418.000,00

Για  έτος  2019 ποσό  των  656.762,68€  το  οποίο  θα  δεσμευτεί  κατά  προτεραιότητα  από  τους

αντίστοιχους ΚΑ του έτους 2019. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από ανταλλαγή

απόψεων των μελών αυτής και έχοντας υπόψη:

 το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10

 τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986

 την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ. 

 το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει

 το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014

 την αριθ. 2161/18-01-2018 μελέτη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση της  συνολικής  δαπάνης ποσού  1.074.762,68€  και τη δέσμευση πίστωσης ύψους

ποσού  418.000€  από  τον  προϋπολογισμό  του  έτους  2018,  για  την  προμήθεια  καυσίμων  και

λιπαντικών, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2018 και 2019 ως εξής:

 Στο τρέχον έτος 2018 418.000€ σε βάρος των ΚΑ όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

1 10.6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.000,00

2 10.6643 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 15.000,00
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ΦΩΤΙΣΜΟ

3 15.6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.000,00

4 15.6643.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟ 5.000,00

5 20.6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 81.000,00

6 20.6643

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟ 3.000,00

7 20.6644

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 10.000,00

8 30.6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
144.000,00

9 30.6644

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 40.000,00

10 35.6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 70.000,00

11 35.6644

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 418.000,00

- στο έτος 2019 το ποσό των   εξακοσίων τριάντα  χιλιάδων επτακοσίων  εξήντα δύο  ευρώ και

εξήντα οκτώ λεπτών  656.762,68€

Στους  ΚΑ έχουν συνολικά προβλεφθεί και έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης για το έτος 2018, εκτός

της παρούσας, ποσών όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

2018

ΠΟΣΟ

ΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΟ

έτους 2018

5 20.6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΚΑΙ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 150.000 54.500

8 30.6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΚΑΙ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΙΝΗΣΗ

530.000 325.898,25

ΑΔΑ: ΩΝ7ΚΩΗΑ-ΞΑΚ



                                                                                                     

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Β. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης

αυτής,  πρέπει  να εκδοθούν και  να καταχωρηθούν αμέσως  και  κατ'  απόλυτη  προτεραιότητα,  οι

αποφάσεις  ανάληψης της  παρούσας πολυετούς  υποχρέωσης,  κατά το  μέρος  που αφορούν στην

εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού. 

Γ. Η  παρούσα  απόφαση  να  κοινοποιηθεί  στην  οικεία  Αυτοτελή  Υπηρεσία  Εποπτείας  Ο.Τ.Α.,

προκειμένου  να  λαμβάνεται  υπόψη  κατά  τον  έλεγχο  νομιμότητας  του  προϋπολογισμού  του

οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

                Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&  ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

   ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ

ΑΔΑ: ΩΝ7ΚΩΗΑ-ΞΑΚ
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