
                                                                                 

                                                                                              

                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                             

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                           
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 23 ης  (κατεπείγουσας  )    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
∆ήµου Κεφαλλονιάς την  9 η  Μαΐου 2014  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     113  / 2014 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης   Προϋπολογισµού 2014 και εισήγηση  

προς το ∆. Σ. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  9  η  Μαΐου  του έτους 2014 , ηµέρα   Παρασκευή        και ώρα 12 :30 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε  κατεπείγουσα   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  21080/9-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Σολωµός     Σπυρίδων (αναπληρωµατικό µέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Γαλάτης Άγγελος                                                                            
3.  Παπαδάτος Νίκος                                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων                                                                         
4.  Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                            
5.   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                    

 

Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον 

Προϊστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  , ο  οποίος   έθεσε στην Οικονοµική 

Επιτροπή    το 2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2014 και 

εισήγηση προς το ∆. Σ »  που έχει ως εξής: 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  
  

 
Μετά από τους σεισµούς που έπληξαν το νησί µας κατά την 26η Ιανουαρίου και 3η Φεβρουαρίου 2014 
και προκειµένου να καταβληθούν στους πληγέντες δηµότες µας οι οικονοµικές ενισχύσεις για την 
αντικατάσταση της οικοσυσκευής το Υπουργείο Εργασίας µε την αριθ. πρωτ. ∆28/9572/695 ενέκρινε την 
µεταφορά συνολικής πίστωσης ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων  (1.500.000,00) ευρώ  στον 
Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών προκειµένου να επιχορηγηθεί ο ∆ήµος µας για την 
υλοποίηση αποκλειστικά και µόνο του προγράµµατος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το 
Ν. ∆. 57/73. Το Υπουργείο Εσωτερικών µε τη σειρά του βάση του αριθ. πρωτ. 18412/07-05-2014 
ενέκρινε δαπάνη ποσού 1.500.000,00€ για επιχορήγηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε το ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων  (1.500.000,00) ευρώ για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών 
λόγω του σεισµού της 26/01/2014. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του 
Κ.Α. Εσόδων 1214.06 µε τίτλο “Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω 
φυσικών καταστροφών” και του Κ.Α. Εξόδων 00.6739.04 µε τον τίτλο “Οικονοµική Ενίσχυση 



αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) ” µε το ανωτέρω ποσό. 

 
Με όλα τα παραπάνω δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Αποθεµατικού µε Κ. Α. 9111, το οποίο  
παραµένει στο ποσό του 1.358.166,28€. 
 
Ο ∆ιευθυντής  : Παυλάτος Γεράσιµος 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο   κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει  η  παρούσα   τροποποίηση του προϋπολογισµού 2014 να γίνει επί 

του ποσού των 2.900.000,00 € που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το αναγκαίο ποσό για την αποζηµίωση 

όλων των αιτούντων που έχουν υποστεί ζηµιές στις οικοσκευές του  , το ποσό των 1.400.000,00 € να 

διατεθεί από τα ίδια έσοδά του ∆ήµου και στην συνέχεια να ζητηθεί η επιχορήγησή του από το 

υπουργείο  και ψηφίζει την πρότασή του. 

Και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

  3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

4) το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

6) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

  7) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας : 
 

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 1.  Την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014 και εισήγησή της για 

έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      ∆ηµήτριος Πυλαρινός    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


