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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                         
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

της 34 ης  (κατεπείγουσας)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  22 η  

Νοεµβρίου 2017 ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

Στο Αργοστόλι σήµερα  την  22 η  Νοεµβρίου    του έτους 2017, ηµέρα   Τετάρτη       και ώρα    12:00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε κατεπείγουσα   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  
η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  37057/ 21-11-2017 έγγραφη πρόσκληση 
της  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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία                                                                                      Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                                                                                                            
2.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος 
3   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                        ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                  
4.   Κουρκουµέλης Ηλίας                                                            
5.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                                          
6. Παπαναστασάτος Γεράσιµος     
                                                                                                                                               
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  291 /  2017                                                         Α∆Α: ΩΥ9ΦΩΕ5-ΝΧ0 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  αναγκαιότητας δαπανών  - έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  Προϋπολογισµού 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  οικ. Έτους   2017.  
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης αναφέρει στα 
Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω: Με την αρίθµ. πρωτ. 37057/21-11-2017 πρόσκληση  καλεστήκατε 
σήµερα σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση όπως παρακάτω :      
                          
                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   34 η   ( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ )   συνεδρίαση 
Σας καλούµε  σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την 22η  Νοεµβρίου 
2017 ηµέρα   Τετάρτη    και ώρα 12:00  το µεσηµέρι     στο ∆ηµοτικό  Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων     στα παρακάτω  θέµατα  της ηµερήσιας 
διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις παρ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 87) :  
      1.  Έγκριση αναγκαιότητας   δαπανών - έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
Προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017. 
      2  .  17η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2017  
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆.Σ. 
Η συνεδρίαση ορίζεται ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ α) για την αποδοχή επιχ/σης από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
                                                                        β) έγκριση δαπάνης για την µεταφορά βοήθειας στους ∆ήµους που         
πλήγηκαν   από τις πρόσφατες πληµµύρες). 
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Καλείστε να ψηφίσετε  για τον ορισµό της παρούσας συνεδρίασης  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.Σ 
Αφού όλα τα Μέλη της Επιτροπής  (Γαρµπή- Παπαδάτος-Παπαναστασάτος –Κουρκουµέλης –Κωνσταντάκης και 
Γκισγκίνης )ψηφίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης η Πρόεδρος  
 
Εισηγούµενη       το  1ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  αναγκαιότητας δαπανών – έγκριση 
δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  
Προϋπολογισµού οικ. Έτους   2017.»αναφέρει τα παρακάτω :  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 80/2016 (που εκδόθηκε σε εκτέλεση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 
4270/14), την Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010 και την εγκ. 30/2011 και τις διατάξεις των άρθρων 66, 
67, 68 Ν. 4270/14 (όπως τροπ. από τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) ο τρόπος 
και η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης και έγκρισης αυτής, έχει ως εξής: 
 
1. Κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογηµένο 
αίτηµα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 Π∆ 80/2016) 
Στο αίτηµα θα περιγράφονται προκειµένου να µπορεί η οικονοµική υπηρεσία να συντάξει ορθά την 
ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: 
α. το είδος και η αιτία της δαπάνης 
β. Το ύψος της δαπάνης 
γ. το οικονοµικό έτος (ή έτη) πραγµατοποίησης της δαπάνης 
δ. γενικά τους νόµους  και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νοµιµότητας της δαπάνης 
ε. τυχόν µελέτες που υπάρχουν για το αντικείµενο της δαπάνης 
 
Παρατηρήσεις:  
- Το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης 
ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης  (παρ 1 άρθρο 4 του Π∆ 80/2016) 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2β του Π∆ 80/2016 η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα. 
Συνεπώς η σειρά είναι: πρώτα το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, έπειτα η 
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης και ακολουθεί η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  
 
- Στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων αξίας άνω των 1000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση 
ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ πρωτογενούς αιτήµατος , το οποίο προηγείται του αιτιολογηµένου αιτήµατος 
του διατάκτη. 
Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  .   
 
Επίσης η  αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και 
έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν (εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε 
απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου. 
Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες 
στον Προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν 
προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για 
τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση 
οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, 
υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το 
ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 
παρ. 1 Π.∆. 80/2016).Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του 
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του 
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προϋπολογισµού (εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 
& 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου). Ο ∆ήµος 
µας πρέπει να προβεί στις παρακάτω  δαπάνες οι  οποίες έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2017  που ψηφίστηκε µε την 392/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου, εγκρίθηκε µε την 250634/13-01-2017  απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου   και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
(Α∆Α : ΨΡ∆ΒΩΕ5-5Θ9), προβλέπονται  οι σχετικές  πιστώσεις  . 
 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ,  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το αρίθ. 1682/22-
11-2017 έγγραφο του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας του ∆ήµου κ. ∆ηµητρίου 
∆ηµουλιού σύµφωνα µε το οποίο αιτείται την έγκριση της αναγκαιότητας για την αποστολή ειδών 
πρώτης ανάγκης στον ∆ήµο Μάνδρας –Ειδυλλίας στους πληγέντες δηµότες και την διάθεση του ποσού 
των 500,00 Ευρώ για τον σκοπό αυτό.  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει  ότι για την αποστολή αυτή είναι αρκετό το ποσό των 100,00  
Ευρώ.  
Τέλος η Πρόεδρος προτείνει : 
Α) την έγκριση της αναγκαιότητας του παρακάτω αιτήµατος για την  πραγµατοποίηση   της   δαπάνης  , 
σε βάρος του αντίστοιχου  ΚΑΕ  του Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 

Αριθµός 
αιτήµατος 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

231 22/11/2017 100,00 

Μεταφορά των ειδών πρώτης ανάγκης στον Δήμο Μάνδρας –

Ειδυλλίας για τους πληγέντες δημότες. 

 

Β) την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της   πίστωσης    σε βάρος του Κ.Α 00.6224.01  του 
Προϋπολογισµού οικον. έτους  2017 . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –Παπαναστασάτος 
Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας –Γκισγκίνης και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

-  την εισήγηση της  Προέδρου 
-   το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06 
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10 
- τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 
-  την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 
-  το άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14 
-  το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 80/2016 
 -  τις παραπάνω Προτάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων . 

- την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017. 
   την  υπ αρίθ 250634/16/13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017. 

  Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2017 

  τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας.                                ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Εγκρίνει  την αναγκαιότητα    του    αιτήµατος για την πραγµατοποίηση της δαπάνης  ποσού 

100,00 € για την αποστολή  των ειδών πρώτης ανάγκης στον ∆ήµο Μάνδρας –Ειδυλλίας στους 
πληγέντες δηµότες τους. 
Β) Εγκρίνει ως έχει    την   παραπάνω δαπάνη        και  διαθέτει  την   αντίστοιχη    πίστωση      
σε βάρος του Κ.Α 00.6224.01    εξόδων  του Προϋπολογισµού  2017 . 
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Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας της τον 
αναπληρωτή  Α/Πρόεδρο για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   292  / 2017                                                                   Α∆Α: Ω2Ε1ΩΕ5-ΜΕΥ                                                                                                                                  

ΘΕΜΑ : 17η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017  -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης αναφέρει στα 
Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω: Με την αρίθµ. πρωτ. 37057/21-11-2017 πρόσκληση  καλεστήκατε 
σήµερα σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση όπως παρακάτω :      
                         
                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   34 η   ( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ )   συνεδρίαση 
Σας καλούµε  σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την 22η  Νοεµβρίου 
2017 ηµέρα   Τετάρτη    και ώρα 12:00  το µεσηµέρι     στο ∆ηµοτικό  Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων     στα παρακάτω  θέµατα  της ηµερήσιας 
διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις παρ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 87) :  
      1.  Έγκριση αναγκαιότητας   δαπανών - έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
Προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017. 
      2  .  17η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος -Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού 2017  
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆.Σ. 
Η συνεδρίαση ορίζεται ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ α) για την αποδοχή επιχ/σης από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
                                                                        β) έγκριση δαπάνης για την µεταφορά βοήθειας στους ∆ήµους που  
                                                                            πλήγηκαν   από τις πρόσφατες πληµµύρες) 
Καλείστε να ψηφίσετε  για τον ορισµό της παρούσας συνεδρίασης  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.Σ 
Αφού όλα τα Μέλη της Επιτροπής  (Γαρµπή- Παπαδάτος-Παπαναστασάτος –Κουρκουµέλης –Κωνσταντάκης και 
Γκισγκίνης )ψηφίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης η Πρόεδρος  
εισηγούµενη  το 2 o θέµα ηµερήσιας διάταξης : «17η Τροποποίηση Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους  2017 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο».» θέτει υπόψη 
της Επιτροπής την  από  22-11-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  που αναλυτικά έχει ως εξής:  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

1. Μετά από την υπογραφή της αριθµ. 39434/17-11-2017 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών µε 
θέµα την επιχορήγηση του ∆ήµου µας µε το ποσό των 252.454,35 ευρώ για την εξόφληση 
υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής που έχουν καταστεί 
τελεσίδικες έως 31/07/2017 σύµφωνα µε το 2ο αίτηµα επιχορήγησης του ∆ήµου µας και 
προκειµένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες αποστολής δικαιολογητικών και 
καταστάσεων στο Υπουργείο, παρακαλούµε όπως: 

Α. εγκρίνετε την αποδοχή του ποσού των 252.454,35 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Β. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 1219.05 µε τίτλο «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την 

εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής» µε το ποσό των 
252.454,35 ευρώ. 

Γ. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» µε το ποσό των 8.533,00 ευρώ. 

∆. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών 
αποφάσεων» µε το ποσό των 126.770,47 ευρώ. 

Ε. εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6823 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές 
αποζηµιώσεις» µε το ποσό των 117.150,88 ευρώ. 

2. Προκειµένου να εκτελεστεί η αριθµ. 11/2014 απόφαση Ειδικής ∆ιαδικασίας Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε θέµα τον καθορισµό τιµής µονάδας της αποζηµίωσης της 
προσκυρούµενης στο αιτιολογικό απαλλοτριωµένης έκτασης, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 30.7111.01 µε τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» 
µε το ποσό των 1.150,00 ευρώ. 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τακτικό Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111) θα διαµορφωθεί στο ποσό 
των 60.531,15 ευρώ. 

Αργοστόλι 22/11/2017 
Ο συντάξας                                                                              Ο Προϊστάµενος 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί στα 

µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει  ολόκληρη την πρώτη παράγραφο  και για την δεύτερη 

παράγραφο ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει πλήρη ενηµέρωση για το θέµα.  

Την   εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Παπαδάτος Νικόλαος –Παπαναστασάτος 

Γεράσιµος –Κουρκουµέλης Ηλίας και Κωνσταντάκης Άγγελος. 

   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
• την  392/2016   απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2017 

•    την  υπ αρίθ 250634/16 /13-01-2017 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

έγκρισης του Προϋπολογισµού 2017 (Α∆Α: 6Γ5ΠΟ1Φ-4ΞΟ). 

• Την  εισήγηση   της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
    

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.  Εγκρίνει  στο σύνολό του το παραπάνω   σχέδιο της 17ης  τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράµµατος -Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2017. 

2. Καταρτίζει όπως παραπάνω την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος  και  την αναµόρφωση του 

Προϋπολογισµού του  έτους 2017   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. 

3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                Παπαδάτος Νικόλαος                                                          
                                                                                                                  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                              
                                                                                                                  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                   
                                                                                                              Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                                                     
                                                                                                     Παπαναστασάτος Γεράσιµος     
    Σοφία Γαρµπή  
  Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


