
 1 

 
ΑΑ ππ οο σσ ττ οο λλ ήή   μμ εε   ff aa xx   &&   ee -- mm aa ii ll   

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.  
ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ 
Ταχ. Δ/νση:  Σταδίου 27     
Ταχ. Κώδικας:101 83 – ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνα: 213-1364838, 213-1364836 

213-1364818, 213-1364844, 
213-1364801 

Αθήνα  4  Ιουλίου 2014 
 
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 27161 
 
 
ΠΡΟΣ: - τις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις του Κράτους 
Γραφεία Γενικών 
Γραμματέων 

 
 
ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του 

άρθρου 268 του ν. 3852/2010. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 

268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 
4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά 
τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από 
εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο 
δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού 
έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται 
καιν οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η 
εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του 
προηγούμενου τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε 
οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον 
προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται 
ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό 
συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με 
απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή 
σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε 
καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το 
δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της 
ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί 
σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο 
προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η 
έκθεση. 

 
Με τις προαναφερόμενες διατάξεις τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες 

για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόμενα όργανα των 
δήμων και περιφερειών, για τη σύνταξη και υποβολή της εν λόγω έκθεσης και 
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την αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού, ώστε να υπηρετείται ο καθαυτός 
σκοπός του νόμου. 

Για τον λόγο αυτόν, εν προκειμένω δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη 
της παρ. 5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του ν. 
3852/2010, όπου 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». Έτσι, εν 
αναμονή της εγκατάστασης των νέων δημοτικών/περιφερειακών αρχών, τα 
απερχόμενα δημοτικά/περιφερειακά συμβούλια υποχρεούνται να 
προβούν στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 
266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 ενέργειές τους, εντός των 
τιθέμενων προθεσμιών. 

 
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 προαναφερόμενων προθεσμιών. 

 Για τη διαπίστωση, εκ μέρους σας, της τήρησης των σχετικών 
υποχρεώσεων από τους δήμους/περιφέρειες, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων που σας απονέμονται από το νόμο για τον έλεγχο 
νομιμότητας των αποφάσεων περί αναμόρφωσης ή μη του 
προϋπολογισμού. 

 Για την ενημέρωση της υπηρεσίας μας, ως προς την εφαρμογή των εν λόγω 
διατάξεων από τους ΟΤΑ χωρικής σας αρμοδιότητας, με μήνυμα στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο prota@ypes.gr, υπό τον τίτλο «Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση … - Εφαρμογή διατάξεων των παρ. 9 άρθρου 266 και 10 άρθρου 
268 του ν. 3852/2010». 

 
Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών 
καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 40038/2011 (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών. 
 
 
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, 
στην ενότητα «Το Υπουργείο/Έγγραφα») 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ 

    

Γ. Στεφανάκης Κ. Ζαφειρίου Ν. Χατζηεργάτης Θ. Οικονόμου 

 
 


