
 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 

Οικονομικού Έτους 2022 για τους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Δελφών». 

Σύμφωνα με : 

1 Με την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

39 του Ν. 4483/17, 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. ¨ 

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: 

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. 
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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. 

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. 

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 επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 

ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περίπτ. δ΄). 

β) 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΄). 

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

κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄). 

2  Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις υπηρεσίες που πληρώνονται από την 

πάγια προκαταβολή , αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400,00€) , δεν απαιτείται η 

τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση 

νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών. 

3 Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία 

αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις 

ευθύνες των υπόλογων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 

3463/2006, του άρθρου 32,μ33,34,35 και 37 του Β.Δ. 17/5 – 15/6/1959, 152 του ν. 

4270/2014, καθώς και αυτές του ν. 4129/2013 " 

4  Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 υπάρχει 

πίστωση 63.000,00 ευρώ στον κωδικό ΚΑ 00-8251.001. 
 

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε: 

1. Την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή σύστασης  πάγιας προκαταβολής του 

άρθρου 266 Ν. 3852/2010 Οικονομικού Έτους 2022, όπως φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 

Μερινόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

6919 

 

4.000,00 

2 

Κατσαρέλης Ευθύμιος του Νικολάου ΑΓΙΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΑΣ 452 

 

2.000,00 

3 

Μαστρογιαννόπουλος Δημήτριος του Ηλία 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

110 

 

1.000,00 

4 

Αναγνώστου Νικόλαος του Γεωργίου ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 

 

1.000,00 



 

 

 

 

5 Δημητρίου Σπυρίδων του Ιωάννη ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 44 1.000,00 

6 Σκούτας Νικόλαος του Δημητρίου ΕΛΑΙΩΝΑ 338 2.000,00 

7 Παπαδήμα Αφροδίτη του Ευθυμίου ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 91 1.000,00 

8 Τσινταβή Παρασκευή  του Ιωάννη ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 354 2.000,00 

9 

Μπαρλιακός Σπυρίδων του Παντελή 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

2011 

 

4.000,00 

10 

Κατσικώστας Ευθύμιος του Εμμανουήλ 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 

315 

 

2.000,00 

11 Τσελές Δημήτριος του Ανδρέα ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 414 2.000,00 

12 

Παπαπολίτης Μάρκος του Ευάγγελου 
ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 

249 

 

1.000,00 

13 

Αβράμπος Θεόδωρος του Δημητρίου 
ΓΡΑΒΙΑΣ 

604 

 

2.000,00 

14 

Καραγιαννόπουλος  Βασίλειος  του 

Γεωργίου 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ 

53 

 

1.000,00 

15 Ζαγκλαράς Γεώργιος του Νικολάου ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 38 1.000,00 

16 

 

Κόλλιας Γεώργιος του Δημητρίου 

 

ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 

358 

 

2.000,00 

17 Χαλατσάς Γεώργιος του Βασιλείου ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 523 2.000,00 

18 Αντωνίου Παναγιώτης του Ιωάννη ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 368 2.000,00 

19 Κασβής Ιωάννης του Δημητρίου ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 58 1.000,00 

20 Πρέντζας Ηλίας του Κων/νου ΣΚΛΗΘΡΟΥ 71 1.000,00 

21 

Καϊλόγιαννος Παρασκευάς  του Γεωργίου 
ΔΕΛΦΩΝ 

1024 

 

2.000,00 

22 Δημητρίου Αστερινός του Δήμου ΧΡΙΣΣΟΥ 743 2.000,00 

23 Καλιακούδας Χαράλαμπος του Λουκά ΔΕΣΦΙΝΑΣ 1988 2.000,00 

24 Λύτρας Ιωάννης του Νικολάου ΙΤΕΑΣ 4362 4.000,00 

25 Καπαρέλη Μαρία (Μαίρη) του Δημητρίου ΚΙΡΡΑΣ 1385 2.000,00 

26 

Τσακίρης Παναγιώτης του Ευθυμίου 
ΤΡΙΤΑΙΑΣ 

141 

 

1.000,00 

27 

Μαστροκωστόπουλος Κωνσταντίνος του 

Αθανασίου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΑΚΟΥ 518 

2.000,00 

28 Αλεξόπουλος Παναγιώτης  του Γεωργίου ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 118 1.000,00 

29 Χαλέτσος Χρήστος του Ευσταθίου ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 491 2.000,00 

30 Ρουφαγάλας Λάμπρος του Ανδρέα ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ 165 1.000,00 

31 Κούπας Βασίλειος του Δημητρίου ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 196 1.000,00 

32 

Παύλος  Κωνσταντίνος του Νικολάου 
ΠΥΡΑΣ 

65 

 

1.000,00 

33 Χαντζής Θεόδωρος του Αθανασίου ΣΤΡΟΜΗΣ 120 1.000,00 

34 Λιάπης Αλέκος του Δήμου ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 470 2.000,00 

35 

Τσαούσης Κωνσταντίνος του Ανδρέα 
ΛΙΛΑΙΑΣ 

332 

 

2.000,00 

36 Τοπάλη Ευθυμία του Λουκά ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1166 2.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  63.000,00 

     

2.     Τον ορισμό ως υπόλογων για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των 

Προέδρων Κοινοτήτων  στο όνομα των οποίων θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό 



 

 

 

ένταλμα και οι οποίοι θα ενεργούν τις πληρωμές σε βάρος αυτής, χωρίς να 

απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου. 

3.     Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, η διαδικασία αποκατάστασης και 

απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των υπόλογων, 

θα γίνει σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006, του άρθρου 

32,μ33,34,35 και 37 του Β.Δ. 17/5 – 15/6/1959, 152 του ν. 4270/2014, καθώς και αυτές 

του ν. 4129/2013 "       

Η Αναπλ. Προϊστάμενη 

                 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

                    Μαρία-Τερέζα Γιαννάκη 

 
 


