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κή νομοθεσία, καθώς και η παρακολούθηση σε μηνιαία 
βάση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. 
και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο 
Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το Παρατη−
ρητήριο παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών 
και Οικονομικών επί των σχεδίων των προϋπολογισμών, 
διατυπώνοντας προτάσεις, προκειμένου να επιτευχθεί 
ο ανωτέρω σκοπός. Οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου 
λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιημέ−
νου προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«4. Το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εκτέλεση των 
προϋπολογισμών και την εν γένει πορεία των οικονομι−
κών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως 
αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» 
(Ο.Π.Δ.). Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία 
του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών 
του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλε−
σμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από 
την αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. αρχή. Η αρχή 
αυτή υποχρεούται να αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, 
σε ηλεκτρονική μορφή, το Ο.Π.Δ. που υποβάλλεται σε 
αυτή από τους Ο.Τ.Α. προς έγκριση, καθώς και αυτό 
που τελικώς εγκρίνεται από αυτήν, το οποίο αναρτά−
ται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και 
του οικείου Ο.Τ.Α.. Το Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους σε συμμόρφωση με 
τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και 
τα μνημόνια συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 του παρόντος και το ακριβές περιεχόμενό 
του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 7 του παρόντος.

Σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλε−
πόμενο Ο.Π.Δ. εντός των προθεσμιών που ορίζονται με 
την κοινή απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος, 
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται 
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητη−
ρίου, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και 
μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τα−
κτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για όσο χρόνο καθυστερεί 
η αποστολή του Ο.Π.Δ..

Για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ. ή 
των επί μέρους μερών ή στοιχείων του, καθώς και η 
διόρθωση αυτών, ως μηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του υπόχρεου φορέα τεκμαίρονται τα 
ποσά που προκύπτουν από αυτόν με βάση τη χρονική 
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμε−
νου οικονομικού έτους, σε συνδυασμό με την αρχή της 
ισοσκέλισης αυτού, ο δε βαθμός επίτευξής τους ελέγ−
χεται από το Παρατηρητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο παρόν. Ελλείψει εγγραφών κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος, ως μηνιαίοι στόχοι τεκμαίρονται τα δω−
δεκατημόρια των ετήσιων προϋπολογισθέντων ποσών.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«5. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσό−
δων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό 
τους και στο Ο.Π.Δ. και διατυπώνει προτάσεις τροπο−
ποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως 

όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη 
ρεαλιστικά. Το Παρατηρητήριο με βάση μηνιαία στοιχεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και 
με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον 
του ζητηθεί (όπως τις τριμηνιαίες εκθέσεις της παρ. 9 
του άρθρου 266 και της παρ. 10 του άρθρου 268 του
ν. 3852/2010), αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που 
διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιο−
νομικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), το Πα−
ρατηρητήριο ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη 
του τριμήνου τον Ο.Τ.Α., την αρμόδια για την εποπτεία 
του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας 
οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της 
απόκλισης. Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσι−
ών του Υπουργείου Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τις 
επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου υποδεικνύει στους 
Ο.Τ.Α. τις αναγκαίες ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβούν ώστε να επιτευχθούν οι ανωτέρω διορθώσεις.»

4. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών δύναται να μετονομάζεται το «Ολοκληρω−
μένο Πλαίσιο Δράσης» και να ρυθμίζονται ζητήματα 
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς και κάθε ανα−
γκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 77
Προϋπολογισμός δήμων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, 
μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά−
δας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση 
και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και 
ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή 
των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί 
επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση 
των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγ−
γράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια 
έσοδα ή ομάδες αυτών.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδη−
γίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προ−
ηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης 
εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το 
εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, 
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

3. Κάθε έτος 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.

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας 
καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της 
κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προ−
ηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολο−
γική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή 
έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης 
ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το 
σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από 
αυτήν.
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4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της ορι−
ζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την 
προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, κατα−
θέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. 
Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επι−
τροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις 
των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής 
διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο 
δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οι−
κονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευ−
σης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο 
κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ 
νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του 
ακολουθήσουν.

5. Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, 
εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελε−
στική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογι−
σμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: 
α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό 
υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί 
από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική 
κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες 
που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο 
στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσο−
δα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι 
υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται 
υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το 
αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του 
προϋπολογισμού.

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρο−
νται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των 
υπηρεσιών τους.

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, με−
ριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολο−
γισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατη−
ρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής 
Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να πα−
ράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που 
καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη 
ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με 
τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται 
στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους 
Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονο−
μικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρ−
τίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν 
παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών 
που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση 
της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν εν−
σωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσω−
τερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη 
γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική 
επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει 
σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του 
σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες 
για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋ−
πολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική 

επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και 
ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υπο−
χρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητη−
ρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς 
και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται 
οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του 
προϋπολογισμού.

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν κα−
ταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω 
ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, 
το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει 
τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης 
παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέ−
διο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου 
και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψη−
φίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 
Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συ−
νεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για 
την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. 
Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που απο−
στέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική 
έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή 
των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά 
τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του 
δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης 
της παραγράφου 1.

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δή−
μος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και 
κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλε−
κτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην 
αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπο−
λογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται 
υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι 
δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρε−
σία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114).

7. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολο−
κληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν 
υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη πα−
ράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 
15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την 
πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 
π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί 
στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το 
δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει 
τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προ−
ηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την 
αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη 
χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και 
ψήφισή τους.

 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολο−
γημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 




