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 Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται 

στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋ−
πολογισμού των Δήμων και περιφερειών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 

266 και 268 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποι−
ήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις 
οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του ν. 3979/2011 «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
138 Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία:

α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−

κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−

θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 3966/24−1−2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Οδηγίες για την 
κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού 
έτους 2011» (ΦΕΚ 141 Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 3907/24−1−2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κατάρτιση και 
υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού 
έτους 2011» (ΦΕΚ 277 Β΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπο−
λογισμών των Δήμων και περιφερειών, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλε−
σης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημο−
τικό ή περιφερειακό συμβούλιο από την οικονομική επι−
τροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 
υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή της οικείας περιφέρειας, 
αντίστοιχα.

2. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα 
με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

3. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού των περιφερειών, συντάσσεται 
σύμφωνα με τα Υποδείγματα 4 και 5, που επισυνάπτο−
νται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν ομοίως 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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