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ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε ΟΤΑ πρώτου βαθµού και νοµικά πρόσωπα 

αυτών. 

 
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο µας, επί ζητηµάτων 

σύστασης πάγιας προκαταβολής αλλά και κατανοµής αυτής µεταξύ των δηµοτικών και 

τοπικών διαµερισµάτων, ενόψει εφαρµογής των διατάξεων του νέου Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), σας διευκρινίζουµε τα ακόλουθα: 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου  173 «Πάγια προκαταβολή» του ανωτέρω Κώδικα, ορίζεται ότι 

η πάγια προκαταβολή, σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού, 

παρέχεται µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, µε 

την οποία ορίζονται απαραίτητα:  

α) Οι δαπάνες που θα αντιµετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος αυτών, στα 

όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 

προϋπολογισµού.  

β) Το ποσό της προκαταβολής.  

γ) Ο δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα και ο 

οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύµφωνα µε έγγραφες 

εντολές του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. 

 

Τα ανώτατα όρια της πάγιας προκαταβολής, καθορίζονται από την ίδια παράγραφο 

ως ακολούθως:  

! για κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι δυο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, στο ποσό των χιλίων 

(1.000) ευρώ,  
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! για κοινότητες µε πληθυσµό από δυο χιλιάδες έναν (2.001) κατοίκους και άνω καθώς και 

για δήµους µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, στο ποσό των δύο 

χιλιάδων (2.000) ευρώ,  

! για δήµους µε πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) 

κατοίκους, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και 

! για δήµους µε πληθυσµό άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων, στο ποσό 

των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.  

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ότι για 

τις προµήθειες, τις εργασίες και τις µεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια 

προκαταβολή, αξίας µέχρι τετρακοσίων (400) ευρώ, δεν απαιτείται η τήρηση των 
διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία, ούτε η 

σύνταξη µελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.  

 

Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ρυθµίζονται τα ζητήµατα κατανοµής της πάγιας 
προκαταβολής µεταξύ των δηµοτικών και τοπικών διαµερισµάτων. Ειδικότερα:  

i) Για όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα, το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής 

δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ορίζεται, κατά περίπτωση, για τον οικείο δήµο. 

Η κατανοµή του συνολικού αυτού ποσού ανά διαµέρισµα, ανήκει στην αποφασιστική 

αρµοδιότητα της δηµαρχιακής επιτροπής. 

 

Επί παραδείγµατι, σε δήµο µε πληθυσµό εκατόν δέκα χιλιάδων κατοίκων που διαιρείται 

σε τέσσερα διαµερίσµατα, έστω ότι η δηµαρχιακή επιτροπή αποφασίζει να συστήσει πάγια 

προκαταβολή πέντε χιλιάδων ευρώ (µικρότερη των έξι χιλιάδων, που είναι το ανώτατο όριο για 

δήµο µε τόσο πληθυσµό). Στην περίπτωση αυτή, το ίδιο όργανο θα συστήσει, επιπλέον της 

προηγούµενης, πάγια προκαταβολή µικρότερη ή ίση των πέντε χιλιάδων ευρώ, για το 
σύνολο των διαµερισµάτων, την οποία θα κατανείµει µεταξύ αυτών όχι απαραίτητα 

ισοµερώς, αλλά εκτιµώντας τις πραγµατικές ανάγκες του καθενός. 

 
ii) Για τα τοπικά διαµερίσµατα, αντίθετα, το ύψος της πάγιας προκαταβολής 

καθορίζεται, επακριβώς και όχι κατ� ανώτατο όριο, ανά διαµέρισµα και όχι για το σύνολο 

αυτών. Συγκεκριµένα ανέρχεται: 

! σε χίλια (1.000) ευρώ για κάθε διαµέρισµα µε πληθυσµό µέχρι χιλίους (1.000) κατοίκους 

και  

! σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε διαµέρισµα µε πληθυσµό από χιλίους (1.001) και 

άνω κατοίκους. 

 

Επί παραδείγµατι, έστω δήµος µε πληθυσµό εννέα χιλιάδες (9.000) κατοίκους, που 

αποτελείται από τρία τοπικά διαµερίσµατα, καθενός εκ των οποίων ο πληθυσµός υπερβαίνει 
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τους χιλίους κατοίκους και τέσσερα καθενός εκ των οποίων ο πληθυσµός είναι µικρότερος από 

χιλίους κατοίκους. Στον δήµο αυτόν, θα συσταθεί πάγια προκαταβολή: 

- µικρότερη ή ίση των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για το σύνολό του,  

- δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε διαµέρισµα µε πληθυσµό άνω των χιλίων κατοίκων και  

- χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε διαµέρισµα µε πληθυσµό κάτω των χιλίων κατοίκων. 

 

Σύµφωνα δε µε την παρ. 5.γ του άρθρου 129 «Αρµοδιότητες του Τοπικού  Συµβουλίου 

και του προέδρου του» του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, πληρωµές µε την πάγια 

προκαταβολή ενεργεί ο πρόεδρος του συµβουλίου του τοπικού διαµερίσµατος. 

 

Τέλος, οι διατάξεις που αφορούν στη σύσταση πάγιας προκαταβολής από δήµους και 

κοινότητες εφαρµόζονται και στα ιδρύµατα, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και 

συνδέσµους των ΟΤΑ. Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των αντίστοιχων κεφαλαίων κατ� 

άρθρο του προαναφερόµενου Κώδικα: 

! Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 236 «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ήµους και αφορούν 

τον οργανισµό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον 

απολογισµό, την ταµιακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, 

εφαρµόζονται και στα ιδρύµατα» µε την εξαίρεση  των ιδρυµάτων που διέπονται από τους 

νόµους «περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών 

σκοπών καταλειποµένων κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών», 

! Της παρ. 2 του άρθρου 240 «Οι διατάξεις � των παρ. 1 και 3 του άρθρου 236 

εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα αυτά». 

! Της παρ. 1 του άρθρου 245 «Οι σύνδεσµοι � αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου των ΟΤΑ α΄ βαθµού». Σηµειωτέον ότι αυτό ορίζεται για πρώτη φορά ρητά,  

αποτρέποντας έτσι παρερµηνείες ή νοµικές αµφισβητήσεις που διατυπώνονταν υπό το 

καθεστώς της προϊσχύουσας διάταξης, αν και είχε γίνει δεκτό από αποφάσεις του ΣτΕ ότι 

οι σύνδεσµοι έχουν τη συγκεκριµένη νοµική µορφή. 

 

Την παρούσα εγκύκλιο παρακαλούµε όπως γνωστοποιήσετε άµεσα στους ΟΤΑ 

πρώτου βαθµού χωρικής αρµοδιότητάς σας, για ενηµέρωσή τους και ανάλογη εφαρµογή, 

κοινοποιώντας στο Υπουργείο το σχετικό έγγραφό σας. 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1.- Γραφείο Υπουργού  
2.- Γραφείο Υφυπουργού  
3.- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
4.- Γραφείο Νοµικού Συµβούλου 
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5.- κ.κ. Γεν. ∆ιευθυντές 
6.- ∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ  
     ( Τµήµα Οικονοµικής  ∆/σης ΟΤΑ - 
      - σε 5 αντίγραφα) 
7.- ∆/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. 
     (Με συνηµµένη την παρούσα εγκύκλιο, σε έντυπη 
      και ηλεκτρονική µορφή, προς καταχώρηση στο 
      δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.) 
8.- Λοιπές ∆/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας 
     του Υπουργείου 
 

 Εισηγητής Τµηµατάρχης ∆ιευθυντής Γεν. ∆ιευθυντής

   
 

Γ.Στεφανάκης Ν. Χατζηεργάτης Κ. Θεοδωρόπουλος Γ. Φρέσκος 


