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ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών»
Ο Δήμαρχος Χαλκίδας έχοντας υπόψη τα κατωτέρω :
Tις 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).
Tο Άρθρο 203 παρ. 1 του N. 4555/2018 που αντικατέστησε την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 58 του 3852/2010 όσο αφορά τις αρμοδιότητές του Δημάρχου και αναφέρει τα ακόλουθα
“1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της
αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου”
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
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
ANTONIOS KOUMAROS
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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
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.
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(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).
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 για την προμήθεια - ανταλλακτικών για την επισκευή
και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων, από
εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και το δημοτικό συνεργείο με Συμφωνία Πλαίσιο για δύο (2)
έτη προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ για τις ανάγκες του ,η οποία εκτίνεται σε
περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριμένα σε δύο έτη ήτοι 2019-2020. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, ενώ το ποσό που αφορά το
μέρος υλοποίησης της δαπάνης του κάθε έτους ανέρχεται σε 500,000,00 ευρώ.

αποφασίζω
Α. Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης του συνολικού ποσού 1.000.000,00€
της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού του κάθε έτους 2019-2020 όπως
φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:
Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
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ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 20192020
10.6263

Συντήρηση

και

επισκευή

30.000,00

μεταφορικών μέσων

10.6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

10.000,00

15.6263

Συντήρηση

20.000,00

και

επισκευή

μεταφορικών μέσων
15.6671

Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων

20.000,00

20.6263

Συντήρηση

επισκευή

65.000,00

λοιπών

60.000,00

και

μεταφορικών μέσων
20.6264

Συντήρηση

και

επισκευή

μηχανημάτων
20.6671.0001

Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων

50.000,00

20.6672

Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανημάτων

20.000,00

30.6263.0001

Συντήρηση

Επισκευή

30.000,00

Λοιπών

50.000,00

Και

Μεταφορικών Μέσων
30.6264

Συντήρηση

Και

Επισκευή

Μηχανημάτων
30.6671

Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων

30.000,00

30.6672

Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανημάτων

30.000,00

35.6263

Συντήρηση

Επισκευή

30.000,00

Λοιπών

20.000,00

Και

Μεταφορικών Μέσων
35.6264

Συντήρηση

Και

Επισκευή

Μηχανημάτων
35.6671

Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων

20.000,00

35.6672

Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανημάτων

15.000,00

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 αλλά και την νέα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους
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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.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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