
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                               Αγ. Στέφανος: 2/2/2018 

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 4137 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 

Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 

 

 

ΠΡΟΣ  

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Λήψη απόφασης για τη μη απόδοση  της πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017  της Δ.Κ. Αγίου 

Στεφάνου  και τη μη απαλλαγή του υπολόγου κ Κασαπάκη Μιχαήλ». 

 

Στην παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 286 του ίδιου 

νόμου έχει έναρξη ισχύος από 1.1.2011 ορίζεται ότι στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες οι 

οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3852/2010 συνιστάται πάγια 

προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου 

δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά 

δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, 

καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας 

προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της 

τοπικής κοινότητας. 

 
Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 

2044/30.12.2010 τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής: 

1.  Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής πάγια     

προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισμού εξόδων  

του Δήμου. 

2.   Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα με τον  

πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των: 

      α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού. 

      β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες     

   (10.000) κατοίκους. 

      γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 και           

περισσότερους κατοίκους. 

3.   Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το   

σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο   

εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους,  

ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από  

τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Ο  

υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου. 

4.    Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις  

αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει  



σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως: 

       α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο     

     ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ'). 

       β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού      

    (άρθρο 82 περίπτ. δ'). 

       γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των      

    παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια     

    των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε'). 

        δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων     

     γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ'). 

5.  Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και  

απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται  

οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι  

διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.Δ. 774/1980. (ήδη άρθρα 38-49 του  

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13  

(ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α')". 

 

Με το άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται ότι:  

1.  Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 του    

     δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.  

2.  Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η     

     ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ.  

3.  Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς εις    

     τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’ αυτού πληρωμών, άτινα δέον     

     να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του    

     παρόντος.  

4.  Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει εις   

      τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα    

     ούτω παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου  

     ποσόν.  

5.  Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής υπηρεσίας,   

   υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων δαπανών, μεθ'ο    

   εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προϋπολογισμώ προβλεπομένων  

    οικείων πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων και επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων,   

    γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του  

    διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου.  

6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’ αυτού  

    δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον.  

7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου,  

    ισχύουσιν τα εν άρθρα 32, 33, 34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.» 

 

Με την  υπ’ αριθ. 24/20-2-20 17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή στις 

Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας για το ο.ε. 2017.    Με την υπ΄αριθ. 60/2017 έγινε η διάθεση 

πιστώσεων, για δαπάνες που θα διενεργούνταν μέσω της πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών 

Κοινοτήτων του Δήμου.    Στην Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου συστάθηκε πάγια προκαταβολή ύψους (2.000,00) €,  

σε βάρος του ΚΑ 00.8251.0001 και υπόλογος ορίστηκε ο Πρόεδρός της κος Κασαπάκης Μιχαήλ.     Για το 

σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ΄ αριθ. 183/28-2-2017 Χρηματικό Ένταλμα στο όνομα του.  

 

Με το αριθ. πρωτ. 17748/13-6-2017 έγγραφο παρασχέθηκαν οδηγίες για τη διαχείριση της πάγιας 

προκαταβολής από τους υπολόγους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και για την 

απόδοση αυτής και την απαλλαγή τους από υπολόγους διαχειριστές.  



Προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ΚΔΚ (Ν.3463/06) και  τις διατάξεις του 

άρθρου 35 του Β.Δ 17/-15/6/1959, υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν 

από τις πάγιες προκαταβολές των Δημοτικών Κοινοτήτων και εγκρίθηκαν με τις 292/23-10-2017 και 

379/20-12-2017 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Mε το αριθ. πρωτ. 40425/5-12-2017 έγγραφο ζητήθηκε από τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών 

Κοινοτήτων - υπόλογους της πάγιας προκαταβολής των δημοτικών κοινοτήτων , να αποστείλουν μέχρι 

8-12-2017 στο Λογιστήριο τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούσαν δαπάνες που πραγματοποίησαν 

μέσω της πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017, για την έγκριση των σχετικών δαπανών από την Οικονομική 

Επιτροπή, προκειμένου μέχρι 31-12-2017 να επιστρέψουν το ποσό των (2.000,00) € στο Ταμείο του 

Δήμου για την εν συνεχεία απαλλαγή ως υπολόγων της πάγιας προκαταβολής των δημοτικών 

κοινοτήτων τους.  

 

Με το υπ΄αριθ. 1714/11-1-2018  έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας   μετά από έλεγχο που διενέργησε 

στο τέλος του έτους  προκειμένου να γίνει το κλείσιμο της χρήσης,  ενημερώθηκε το λογιστήριο και η 

Οικονομική Διεύθυνση  ότι ο υπόλογος για την πάγια προκαταβολή της δημοτικής κοινότητας Αγ. 

Στεφάνου, κ Κασαπάκης Μιχαήλ, δεν επέστρεψε ως όφειλε το ποσό των 2.000,00 ευρώ το οποίο είχε 

εισπράξει με το αριθμ. 183  Χρηματικό ένταλμα στις 14-3-2017, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

ταμειακό έλλειμμα ποσού (2.000,00) ευρώ.  

  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν3463/2006 ˝περί πάγιας προκαταβολής˝. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1δ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική 

Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 

δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 158 «Δαπάνες» και  209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 

Ν.3463/06. 

4. Την υπ’ αριθμ. 74449/29-12-10 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

5. Τα άρθρα 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.  

6. Την υπ’ αριθ. 24/20-2-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε παγία  

προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής. 

7. Το αριθ. 183/28-2-2017  χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή 

από το διαχειριστή αυτής. 

8. Τα υπ΄αριθ. 17748/13-6-2017 και 40425/5-12-2017 έγγραφα της υπηρεσίας μας.   

9.  Το υπ΄αριθ. 1714/11-1-2018 έγγραφο της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με το 

οποίο μετά από έλεγχο που διενέργησε στο τέλος του έτους  προκειμένου να γίνει το κλείσιμο 

της  χρήσης,  ενημερώθηκε το λογιστήριο και η Οικονομική Διεύθυνση  ότι ο υπόλογος για την 

πάγια προκαταβολή της δημοτικής κοινότητας Αγ. Στεφάνου, κ Κασαπάκης Μιχαήλ, δεν 

επέστρεψε ως όφειλε το ποσό των 2.000,00 ευρώ το οποίο είχε εισπράξει με το αριθμ. 183  



Χρηματικό ένταλμα στις 14-3-2017, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ταμειακό έλλειμμα ποσού 

(2.000,00) ευρώ.  

 

 

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης για τη μη απόδοση της πάγιας 

προκαταβολής ο.ε. 2017  της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου  και τη μη απαλλαγή του 

υπολόγου κ Κασαπάκη Μιχαήλ, όπως από τα ανωτέρω συνάγεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ 


