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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

  
ΑΑπποοσσ ττ οο λλήή   µµόό ννοο   µµ εε   ff aa xx   &&   ee -- mm aa ii ll   

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.  
ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝ. ∆/ΣΗΣ & Π/Υ 
Ταχ. ∆/νση:  Σταδίου 27     
Ταχ. Κώδικας:101 83 – ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Γ. Στεφανάκης 
Τηλέφωνο: 213-1364838 213-1364836 

213-1364818, 213-1364844, 
213-1364801 

Αθήνα  9  ∆εκεµβρίου 2014 
 
Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 48260 
 
ΠΡΟΣ: - τις Αποκεντρωµένες 

∆ιοικήσεις 
(γραφεία κ.κ. Γεν. 
Γραµµατέων) 

- τους  δήµους και τις 
περιφέρειες  της χώρας 
(γραφεία κ.κ. δηµάρχων 
και περιφερειαρχών)  

 
ΘΕΜΑ : Ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισµού έτους 2015. 

 
Ενόψει έναρξης του νέου οικονοµικού έτους, σας υπενθυµίζουµε τις 

προθεσµίες που τίθενται µε τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 
4172/2013, αναφορικά µε την ψήφιση και επικύρωση του προϋπολογισµού 
των δήµων και περιφερειών αντίστοιχα. 

Λαµβανοµένου υπόψη ότι την 1-1-2015 έκαστος δήµος και περιφέρεια 
πρέπει να διαθέτει εν ισχύ προϋπολογισµό, ώστε να µπορεί να προχωρήσει 
στην εκτέλεσή του, παρακαλούµε: 
− όσα εκ των δηµοτικών/περιφερειακών συµβουλίων δεν έχουν ακόµη 

ολοκληρώσει την ψήφιση του προϋπολογισµού του επόµενου 
οικονοµικού έτους, να πράξουν τούτο το συντοµότερο δυνατό. 

− τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, να µεριµνήσουν ώστε σε κάθε 
περίπτωση να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας του 
προϋπολογισµού έτους 2015 όλων των ΟΤΑ χωρικής αρµοδιότητάς τους, 
µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας 

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

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

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

Γ. Στεφανάκης Κ. Ζαφειρίου Ν. Χατζηεργάτης 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Αν. Υπουργού 
3. Γραφείο Υφυπουργού 
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
5. Γεν. ∆/ντη Οικ. Υπηρεσιών & ∆.Υ. 
6. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 

- Τµήµα Οικονοµικής ∆/σης & Π/Υ 
7. ∆ΜΗΕΣ (µε την παράκληση να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 
 
 
 


