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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του
Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39
του ν. 4483/2017 (107 Α΄) ορίζεται ότι:
«Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες 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. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής
κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της
Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για
κάθε τοπική ή δημοτική ενότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των
υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνοι
κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της δημοτικής ή
τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας ή οι
αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου.
Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου».
Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ.
62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής:
«1. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον
πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και
τριακόσιους (300) κατοίκους.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από
τριακόσιους έναν έως και δυο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους.
γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό
από δυο χιλιάδες έναν έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.

δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από
δέκα χιλιάδες έναν έως και πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.
ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω
των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων.
2. 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 πρόεδρος της κοινότητας (αρθ. 82
παρ. 2 περ. ια΄ ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και
τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας
όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και
άνω (αρθ. 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010). Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές,
χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.
3. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα
που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού
που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, μετά από
πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος
πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή οι
αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου.
Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη
σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις 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 (ν. 3852/2010, άρθρο 82
περίπτ. γ΄).
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού (ως άνω 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 (ως άνω περίπτ.
ε΄).
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών
και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, 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, 35 του β.δ. της 17.5 15.6.1959, 152 του
ν. 4270/2014, καθώς και αυτές του ν. 4129/2013».
Με την υπ’ αριθ. 247/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
συστήθηκε Πάγια Προκαταβολή ανά Κοινότητα και ορίστηκαν
υπόλογοι/διαχειριστές ως εξής:
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ΚΟΙΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΟΙΝ. ΑΜΜΟΥ

ΣΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΚΟΙΝ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ

ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΚΟΙΝ. ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ

ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΙΝ. Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΟΙΝ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΙΝ. ΡΑΧΗΣ

ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΟΙΝ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΙΝ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
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ΚΟΙΝ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ

ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΝ. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝ. Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ

ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΙΝ. ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΚΟΙΝ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝ. ΦΥΤΕΙΑΣ

ΒΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΙΝ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΟΙΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝ. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ

ΤΣΑΠΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝ. ΣΥΚΕΑΣ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΔΑΣΚΙΟΥ

ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ

ΚΕΦΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΙΝ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝ. ΣΦΗΚΙΑΣ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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2.000
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2.000
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1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
55.000

8251.009

8251.013
8251.022
8251.030
8251.023
8251.020
8251.019
8251.024
8251.003
8251.025
8251.012
8251.015
8251.028
8251.006
8251.018
8251.017
8251.021
8251.005
8251.007
8251.014
8251.026
8251.010
8251.016
8251.011
8251.008
8251.029

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται, το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού
σκοπού ανά Κοινότητα στο όνομα του Δήμου Βέροιας στο πιστωτικό
ίδρυμα με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, προκειμένου να
κατατεθούν τα ποσά της πάγιας προκαταβολής, καθώς επίσης και τον
ορισμό των υπευθύνων κίνησης των εν λόγω λογαριασμών. Ο υπόλογος
διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του

Δημάρχου,

και

ως

καταληκτική

ημερομηνία

απόδοσης (επιστροφής) του ποσού ορίζεται η

30η

αποκατάστασης

Νοεμβρίου 2020.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

και

