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ΠΡΟΣ  

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2017 στις Δημοτικές Κοινότητες του   

Δήμου Διονύσου. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 και του 

άρθρου 286 του ίδιου νόμου, ο οποίος  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 

80.8251) 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: 

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

• Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 

δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους. 

• 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: 

• Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος 

χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ'). 

• Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό 

δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ'). 

• 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'). 

• 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, του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις του 

άρθρου 56 του Ν 2362/95. 

 

Στον Κ.Α. 00.8251.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2017, έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση για την παροχή παγίας προκαταβολής στο Δήμο και στις Δημοτικές Κοινότητες του 

Δήμου.  

 

Ο Δήμος μας απαρτίζεται από τις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου,  Δροσιάς, Άνοιξης, 

Διονύσου, Κρυονερίου, Σταμάτας και Ροδόπολης, με πραγματικό - defacto - πληθυσμό  με 

βάση την απογραφή του έτους 2011 (9.813), (7.078), (6.466), (6.356), (4.969), (2.888) και 

(2.036) κάτοικοι, αντίστοιχα.  

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε:  

 

1.   Να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις      

 Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας, ως παρακάτω: 

• Στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου τη σύσταση παγίας προκαταβολής  

ύψους  (2.000,00) ευρώ  σε βάρος της σχετικής πίστωσης  στον Κ.Α. 

00.8251.0001 με την ονομασία «Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισμού του 

οικ. έτους 2017, με υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ. 

• Στην Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 00.8251.0001 με την 

ονομασία  «Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017, με 

υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΠΟΤΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ. 

• Στη Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης τη σύσταση παγίας προκαταβολής  ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 00.8251.0001 με την 

ονομασία «Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017, με 

υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΠΙΠΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ. 

• Στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου τη σύσταση παγίας προκαταβολής  ύψους     

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 00.8251.0001 με την 

ονομασία «Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017, με 

υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΜΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ. 



• Στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου τη σύσταση παγίας προκαταβολής  ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 00.8251.0001 με την 

ονομασία «Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017, με 

υπόλογο τον Πρόεδρό της κ.  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ . 

• Στη Δημοτική Κοινότητα  Ροδόπολης  τη σύσταση παγίας προκαταβολής  ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 00.8251.0001 με την 

ονομασία «Πάγια προκαταβολή» του Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017, με 

υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

• Στη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας τη σύσταση παγίας προκαταβολής  ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 00.8251.0001 με την 

ονομασία «Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017, με 

υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΠΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 

• Τη διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού (14.000,00) € από τον Κ.Α. των εξόδων 

00.8251.0001 με την ονομασία «Πάγια προκαταβολή» για τη χορήγηση της 

πάγιας προκαταβολής ο.ε.    2017 στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ του Ν. 3852/10, το άρθρο 9 παρ.1 

Π.Δ.80/2016 & της αριθ. 30/20-4-11 ΚΥΑ ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ Οικονομικών.  

 

Α/Α ΑΑΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 
265 10-2-2017 

00.8251.0001 
Πάγια προκαταβολή για την Δημοτική 

Κοινότητα Αγίου Στεφάνου. 

2.000,00 

2 266 10-2-2017 00.8251.0001 
Πάγια προκαταβολή για την Δημοτική 

Κοινότητα Δροσιάς. 
2.000,00 

3 267 10-2-2017 00.8251.0001 
Πάγια προκαταβολή για την Δημοτική 

Κοινότητα Άνοιξης. 
2.000,00 

4 268 10-2-2017 00.8251.0001 
Πάγια προκαταβολή για την Δημοτική 

Κοινότητα Διονύσου . 
2.000,00 

5 269 10-2-2017 00.8251.0001 
Πάγια προκαταβολή για την Δημοτική 

Κοινότητα Κρυονερίου . 
2.000,00 

6 270 10-2-2017 00.8251.0001 
Πάγια προκαταβολή για την Δημοτική 

Κοινότητα Ροδόπολης . 
2.000,00 

7 271 10-2-2017 00.8251.0001 
Πάγια προκαταβολή για την Δημοτική 

Κοινότητα Σταμάτας . 
2.000,00 

                                         

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 

 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Γρ. Δημάρχου 

2. Γεν. Γραμματέας 

3. Λογιστήριο 

 


