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ΠΡΟΣ: - τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις του Κράτους
- τους Δήμους της χώρας

ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες.
Σας ενημερώνουμε ότι εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 62038/5-9-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις
κοινότητες», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3440/τ.Β/11-9-2019 και
αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με αριθμό ΨΓΤ6465ΧΘ7-ΧΦΧ.
Η ανωτέρω απόφαση αντικαθιστά την προϊσχύουσα υπ’ αριθμ.
74449/29-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΞΚ-Φ) όμοια και με αυτήν:
 αναπροσαρμόζεται το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε
κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ενώ παράλληλα
 γίνονται αναγκαίες προσαρμογές, δεδομένου του ισχύοντος πλαισίου
λειτουργίας των κοινοτήτων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την έναρξη
ισχύος των διατάξεων των άρθρων 80-90 του ν. 4555/2018.
Σημειωτέον ότι η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες
αποτελεί απευθείας εκ του νόμου υποχρέωση για τους δήμους της χώρας
(παρ. 8 του αρ. 266 του ν. 3852/2010, όπου παρέχεται και η εξουσιοδότηση
για την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης): «Στις … κοινότητες
συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του
προϋπολογισμού του οικείου δήμου». Ως εκ τούτου, η σύστασή της δεν
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια οργάνου του δήμου, όπως λ.χ. η
οικονομική επιτροπή.
Η μνεία που γίνεται στην παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 62038/5-9-2019
απόφασης ότι «Κατά τα λοιπά, … εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173
του ν. 3463/2006 …» σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο αρ. 173 «Πάγια
προκαταβολή» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) ότι «Με
απόφαση της δημαρχιακής (πλέον οικονομικής) επιτροπής … παρέχεται πάγια
προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού
(παρ. 1)» και «Το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής … κατανέμεται σε
κάθε δημοτικό διαμέρισμα (και ήδη κοινότητα) με απόφαση της δημαρχιακής
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(οικονομικής, ό.π.) επιτροπής (παρ. 4)», προφανώς δεν αποσκοπεί στο να
απονείμει στην οικονομική επιτροπή διακριτική ευχέρεια για την εφαρμογή ή
μη των διατάξεων του ν. 3852/2010 που ήδη μνημονεύσαμε. Αντίθετα, η
απόφαση αυτή είναι ουσιαστικά εφαρμοστική των εν λόγω διατάξεων και δεν
τίθεται ζήτημα άρνησης της δημοτικής αρχής να συστήσει πάγια προκαταβολή
στις κοινότητες.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των
οριζόμενων στην υπ’ αριθμ. 62038/5-9-2019 απόφαση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με e-mail):
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
Τ.Κ. 106 78 – ΑΘΗΝΑ
info@kedke.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Τ.Α.
& Αναπτ. Πολιτικής
5. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
(Τμήμα Οικονομικής Δ/σης & Προϋπολογισμού)
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