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ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διαδικασίας κατάρτισης, ψήφισης και ολοκλήρωσης του 
ελέγχου νοµιµότητας των προϋπολογισµών των ΟΤΑ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013 (167 Α΄), η 

οικονοµική επιτροπή, του δήµου ή της περιφέρειας αντίστοιχα, µέχρι την 5η 

Σεπτεµβρίου, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην 

ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου 

το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 

4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται 

µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων 

προϋπολογισµών. 

Περαιτέρω, το δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, 

ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε µία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό 

συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για 

έλεγχο στην αρµόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείστε όπως προβείτε άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες 

για την τήρηση των εκ νόµου τιθέµενων προθεσµιών, καθώς τυχόν καθυστερήσεις 

δύνανται να επιφέρουν σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία των ΟΤΑ. Ειδικότερα, αν 

και η προθεσµία της 5ης Σεπτεµβρίου έχει ήδη παρέλθει, σηµειώνεται ότι αυτή δεν είναι 

αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισµών να ενσωµατωθούν στη βάση 

δεδοµένων και µετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.  
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Αριθµ. Πρωτ. οικ.: 31810 
ΠΡΟΣ:  
             α) ∆ήµους 
             β) Περιφέρειες και 

               γ) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  
                  της χώρας 

 



 

 

Επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από 

αιτιολογηµένη εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη απόδοση 

µέρους  ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήµου ή της 

περιφέρειας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών 

επιδοµάτων: για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωµάτωση του σχεδίου και του 

επικυρωµένου προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισµού προς 

έλεγχο στην αρµόδια, για την εποπτεία του δήµου ή της περιφέρειας, Αρχή. 

Οι ΟΤΑ της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν το παρόν στα νοµικά 

τους πρόσωπα. 

 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
1.  Γραφείο Υπουργού 
2.        -       Γενικού Γραµµατέα 
3. Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών  
    &  ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
4. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 
     - Τµήµα Οικονοµικής ∆/σης & Π/Υ 

 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης 
 

 
 

Κ. Θεοδωρόπουλος 


