نصاب معامالت شهرداری ها در سال 1400
"پیرو مصوبه شماره /17809ت  58769هـ مورخ  1400/2/21هیات محترم وزیران"

نصاب معامالت شهرداری ها

"مستند به بند (الف) مصوبه شماره  128761موزخ  93/10/29و ماده ( )1آیین نامه مالی شهرداری تهران و ماده ( )1آیین نامه مالی شهرداری ها"
نوع معامالت

شهرداری های مراکز استان

سایر شهرداری ها

معامالت جزئی (کوچک)

تا  650/000/000ریال

تا  520/000/000ریال

معامالت متوسط

از  520/000/000ریال تا  5/200/000/000ریال

از  650/000/000ریال تا  6/500/000/000ریال

بیش از  5/200/000/000ریال

بیش از  6/500/000/000ریال

نصاب ترک تشریفات در شهرداری ها
"مستند به بند (ب) و (ج) مصوبه  128761موزخ  93/10/29و ماده ( )33آیین نامه مالی شهرداری تهران و ماده ( )4آیین نامه مالی شهرداری ها"
شروط ترک تشریفات

شهرداری های مراکز استان

سایر شهرداری ها

با پیشنهاد موجه و مستدل شهردار و
و تصویب شورای شهر

تا  43/278/300/000ریال

تا  21/629/255/000ریال

با پیشنهاد موجه و مستدل شهردار و
و تصویب شورای شهرو تایید
وزارت کشور*

از  43/278/300/000ریال
تا  91/958/967/000ریال

با پیشنهاد موجه و مستدل شهردار و
و تصویب شورای شهرو تایید
وزارت کشور و تصویب وزیران

از  21/629/255/000ریال تا 91/958/967/000

بیش از  91/958/967/000ریال

بیش از  91/958/967/000ریال

*طی مکاتبه شماره  42488مورخ  94/4/3توسط وزیرکشور به استانداری های تفویض اختیار گردیده است.
** شهرداری تهران و شهرداری های مراکز استان می توانند معامالت تا سقف  16/226/888/000ریال را به روسای مناطق شهرداری ومدیران کل یا
مدیران عامل سازمان ها تفویض نمایند.

نصاب مورد اجاره و استیجاره در شهرداری ها
"مستند به ردیف ( )4بند (ب) مصوبه  128761مورخ  93/10/29و ماده ( )16آیین نامه مالی شهرداری ها"
با تصویب هیات عالی معامالت شهرداری

مال االجاره ساالنه کمتر از  2/592/344/000ریال

با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسالمی شهر

مال االجاره ماهانه بیش از  215/699/000ریال

نصاب رفع اختالفات شهرداری با پیمانکاران
"مستند به ردیف ( )5بند (ب) مصوبه  128761مورخ  93/10/29و ماده ( )20آیین نامه مالی شهرداری ها"
از طریق سازش یا ارجاع داوری

مبلغ اختالف کمتر از  10/824/522/000ریال

از طریق ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و شورای شهر و
تصویب وزارت کشور*

مبلغ اختالف بیشتر از  10/824/522/000ریال

*طی مکاتبه شماره  42488موزخ  94/4/3وزیر کشور به استانداری های تفویض اختیار گردیده است.

