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          Προς:  

 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,         

            Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου – σε μας 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια τέντας. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου  203 του Ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133 τ.Α, περί 

«Διατάκτης στον ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού» αντικαθίσταται η περ. ε’ της παρ. 1 του 

άρθρου 58 περί «Αρμοδιότητες Δημάρχου» 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, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν 

κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 

προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 

προϋπολογισμού»».  

  Στο υπ’αριθμ. 39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα 

«Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α133)» αναφέρεται ότι: «Με την 

αντικατάσταση της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010, απονέμεται 

αποκλειστικά στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 

και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση 

μόνον της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας 

αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι 

τέτοιο είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της 

πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται 

σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.». 

Με τις  παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ 145τ.Α’ όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ, 1 του άρθρου 40 

του ν. 4701/2020 ΦΕΚ 128τ.Α, ορίζεται ότι: «2.α. Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα 

οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τους φορείς του 

άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και 

εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η πραγματοποίηση της 

δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση). β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

          





η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης 

έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. 

3.Κατ' εξαίρεση για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές 

δαπάνες του άρθρου 9 του παρόντος, η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων διενεργείται 

κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 4.Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την 

πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής 

διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα εφόσον η 

προκαλούμενη δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή εν 

μέρει το τρέχον οικονομικό έτος. Στην αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 (Α'143). Ειδικότερα, επί όλων 

των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε κάθε στάδιο της δαπάνης, εφόσον η 

προκαλούμενη δαπάνη δεν βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, δεν απαιτείται η 

έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η 

πολυετής έγκριση του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 (Α'143), η οποία μνημονεύεται 

και ελέγχεται αρμοδίως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του ν. 4270/2014 (Α'143) 

και στις διατάξεις του παρόντος». 

5. Σε περίπτωση πληρωμής τόκων, η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η 

εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού με την οποία εξοφλείται το χρηματικό 

ένταλμα πληρωμής της δαπάνης από την οποία απορρέουν οι τόκοι εκδίδονται 

αυθημερόν. 

Για τις ανάγκες αντικατάστασης της κατεστραμμένης τέντας περιμετρικά της 

εξέδρας που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Κήπου και η οποία χρησιμοποιείται στο 

πλαίσιο εκδηλώσεων της Χριστουγεννιάτικης γιορτής της «Ονειρούπολης», είναι 

απαραίτητη η προμήθεια νέας τέντας για την περιμετρική κάλυψη της εν λόγω 

εξέδρας.   
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ΕΙΔΟΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ 

 

1. 

 

Τέντα  

Τύπος:pvc 

ζελατίνα 

διαφανής, 

ποσότητα: 110m2  

     

2.500.00€ 

 

 

Η εν λόγω εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Δύο χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ 

(2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας έτους 2022, από τον Κ.Α.00.6162.03  «Εργασίες 

τοποθέτησης  και συντήρησης εξέδρων  για πάσης φύσεως εκδηλώσεις (παρελάσεις, 

ενημερωτικές, πολιτιστικές, επετειακές εκδηλώσεις, δράσεις, υλικά, εργασίες κλπ) στα όρια του 

Δήμου Δράμας.». 
Το σχετικό CPV είναι 39522120-4 – Τέντες 
Η παρούσα αναρτάται στο «ΚΗΜΔΗΣ» 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκριση του 

παρόντος πρωτογενούς αιτήματος.                                 

 

 

Η Αν.Προϊσταμένη Του Αυτοτελούς         

Τμήματος Υποστήριξης 

  

              Αθανασία Παπατολίδου 

 




