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ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ, έτους 2015. 

 
Στην παρ. 5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» 

του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των 
εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό 
συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». 

Ωστόσο, με τις διατάξεις των άρθρων 77-78 του ν. 4172/2013 τίθενται 
συγκεκριμένες προθεσμίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα 
οριζόμενα όργανα των δήμων και περιφερειών, για την κατάρτιση του σχεδίου 
του προϋπολογισμού τους, ώστε αυτό να ενσωματωθεί έγκαιρα (έως την 5η 
Σεπτεμβρίου) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο 
Υπουργείο μας και να υποβληθεί στο οικείο συμβούλιο, προς ψήφιση. 
Ειδικότερα: 

 
Στο άρθρο 77 «Προϋπολογισμός δήμων», ορίζεται ότι κάθε έτος (μη 

εξαιρουμένου του έτους διεξαγωγής δημοτικών εκλογών) το δημοτικό 
συμβούλιο, με απόφασή του η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε 
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο 
ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό 
έτος, εφόσον έχει μεταβιβάσει σε αυτές συγκεκριμένες, αποφασιστικού 
χαρακτήρα αρμοδιότητες, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 
του ν. 3852/2010. 

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του 
προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο αποστέλλεται στην 
οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου (παρ. 3). 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω 
προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή καταθέτει το προσχέδιο στην οικονομική 
επιτροπή (παρ. 4). 

Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, μεριμνά για την 
ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (παρ. 5). 

ΣΧΕΔΙΟ 
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Στο άρθρο 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» ορίζεται ότι η 

εκτελεστική επιτροπή, έως την 20ή Ιουλίου κάθε έτους (ομοίως μη εξαιρουμένου 
του έτους διεξαγωγής δημοτικών εκλογών), καταθέτει το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή (παρ. 3). 

Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, μεριμνά για την 
ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (παρ. 4).  

 
Οι ειδικές προθεσμίες που τίθενται με τα προαναφερόμενα άρθρα του ν. 

4172/2013 δεν αναιρούνται ή τροποποιούνται με τη γενικότερη διάταξη της παρ. 
5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του ν. 3852/2010. 
Κατά συνέπεια, τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα προβαίνουν στις 
περιγραφόμενες ενέργειες εντός των προθεσμιών αυτών, ενόσω ακόμη διαρκεί 
η θητεία της απερχόμενης δημοτικής/περιφερειακής αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση, οι νέες δημοτικές/περιφερειακές αρχές που θα 
αναλάβουν καθήκοντα, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο 
προϋπολογισμού. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση γνωστοποίηση του 

παρόντος στους δήμους και περιφέρειες χωρικής αρμοδιότητάς σας, 
εφιστώντας τους ιδιαίτερα την προσοχή στην αναγκαιότητα τήρησης των 
προθεσμιών των άρθρων 77-78 του ν. 4172/2013. 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 
Τ.Κ. 106 78 - ΑΘΗΝΑ 

2. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 
Μεσογείων 15  
Τ.Κ. 115 25 - ΑΘΗΝΑ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
3. Γεν. Δ/ντη Οικ. Υπηρεσιών 
4. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. 

- Τμήμα Οικονομικής Δ/σης & Π/Υ 
5. ΔΜΗΕΣ (με την παράκληση να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 
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