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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: «Κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του 
περιβάλλοντος» 

 
 
 
 ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής δαπανών  Περιφερειών για 
την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς στις 26-1-2014 και 3-
2-2014 
 

      Α.  AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

     Στην  περίπτωση β του άρθρου 16 (Εκκαθάριση δαπανών Περιφερειών), του 
Ν. 4456/2017, μεταξύ των άλλων ειδικώς αναφερόμενων περιπτώσεων, 
ορίζεται ότι οι δαπάνες Περιφερειών που εκτελέσθηκαν για την αποκατάσταση 
των ζημιών που προέκυψαν από τους σεισμούς στις 26.1.2014 και 3.2.2014 
στο Νομό Κεφαλληνίας, εφόσον οι δαπάνες αυτές πραγματοποιήθηκαν έως τις 
5.6.2014 και ο οικείος Περιφερειάρχης έχει βεβαιώσει με σχετική πράξη του την 
πραγματοποίηση και το ύψος τους, μπορεί να πληρωθούν, εντελώς εξαιρετικά, 
σε βάρος των πιστώσεων του πρυπολογισμού των οικείων Περιφερειών του 
τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών 
προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών. 
     Οι ανωτέρω δαπάνες δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε να πληρωθούν από την 
Π.Ε. Κεφαλληνίας έως τις 31-12-2018, όπως οριζόταν  στην παραπάνω 
διάταξη, λόγω αδυναμίας έγκαιρης συγκέντρωσης των αναγκαίων 
δικαιολογητικών που τις συνόδευαν, σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητά τους 
και την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων του προϋπολογισμού. Αυτό έχει 
ως συνέπεια να μην μπορούν να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά στους 
προμηθευτές, παρότι τα ποσά αυτά διατίθενται από την Π.Ε. Κεφαλληνίας, 
λόγω της παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. 
     Με την παρούσα τροπολογία, με την οποία επεκτείνεται η ανωτέρω 
προθεσμία καταβολής για ένα ακόμη έτος, σκοπείται να θεραπευθεί το 
παραπάνω πρόβλημα, να πληρωθούν οι προερχόμενες από την 
αποκατάσταση λόγω των σεισμών δαπάνες  της Π.Ε. Κεφαλληνίας και να 
αποφευχθεί ενδεχόμενη περαιτέρω εμπλοκή της σε δικαστικές διεκδικήσεις με 
πρόσθετο κόστος.  
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Β.  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«Άρθρο …. 

 
     Μετά την τελευταία παράγραφο  του άρθρου 16 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 
24/1-3-2017 τ. Α΄),  με θέμα «Εκκαθάριση δαπανών Περιφερειών»,  προστίθεται 
η  εξής παράγραφος: 
    «Ειδικώς για τις δαπάνες που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση β, 
μπορεί να πληρωθούν, εντελώς εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας έως τις 31-12-2019, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων 
νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών».   
 
 
     Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019 
 

Η προτείνουσα βουλευτής 
 

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου 
 

 


