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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 14ης/06.08.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018  και  ώρα  10:30  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.  2742/02.08.2018 πρόσκληση του Προέδρου,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω 4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου   1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Δημήτριος Καβαλιέρος 2. Ελευθέριος Τζουβάρας
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 3. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
4. Αντώνιος Παούρης

        

      (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
         
  

    
           

              
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ  1ο :  Ακύρωση  αποφάσεων  οικονομικής  επιτροπής  της  13ης  Συνεδρίας  στις
24/7/2018 λόγω εφαρμογής του “Κλεισθένη Ι” [Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018,  τεύχος
Α΄)].

  Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Στις 19 Ιουλίου 2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133 τεύχος Α’ ο νόμος 4555 «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  Εμβάθυνση της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση της
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

Με το άρθρο 203 «Διατάκτης στους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού»  §1 αντικαταστάθηκε η περ ε΄ της παρ.1
του άρθρο 58 του Καλλικράτη, που αφορά τις αρμοδιότητες Δημάρχου, ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν
με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης…»

Οι διατάξεις του άρθρου 203, σύμφωνα με το άρθρο 210 του ίδιου νόμου, έχουν άμεση ισχύ,
δηλαδή από την δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ.

Επομένως  από  19  Ιουλίου  2018,  ο  διατάκτης  στους  ΟΤΑ α΄  βαθμού  και  αρμόδιος  για  την
έγκριση των δαπανών καθώς και την διάθεση των πιστώσεων είναι ο Δήμαρχος. 
Ως  εκ  τούτου,  καλούμαστε  να  ακυρώσουμε  τις  αποφάσεις  της  13ης Συνεδρίασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  που αφορούσαν σε  έγκριση  δαπανών και  διάθεση πιστώσεων λόγω
αναρμοδιότητας του συλλογικού οργάνου για την λήψη τους.

Οι αποφάσεις που πρέπει να ακυρωθούν είναι οι εξής:

1.  Απόφαση  236 «Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας
“Αποψίλωση χόρτων από δημόσιους χώρους»

2. Απόφαση 237 «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης
σε εφημερίδα.»

3. Απόφαση 238 «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια φελλού για
τις ξύλινες προθήκες του Δήμου»

4.  Απόφαση 239 «Έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου
νερού για τις ανάγκες του Δήμου»

5. Απόφαση 242  «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής
ύλης»
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6.  Απόφαση 243 «Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  ειδικών
χρωμάτων για το δάπεδο του Δημοτικού Σφαγείου»

7.  Απόφαση  244 «Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την παροχή  υπηρεσίας
χρωματισμού του ξενώνα στη θέση Κάστρο Ιουλίδας»

8.  Απόφαση  245 «Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α
2. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ακυρώνει τις εξής αποφάσεις της 13ης Συνεδρίασης της 24ης/7/2018, ως κάτωθι :

1.  Απόφαση  236 «Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας
“Αποψίλωση χόρτων από δημόσιους χώρους»

2. Απόφαση 237 «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης
σε εφημερίδα.»

3. Απόφαση 238 «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια φελλού για
τις ξύλινες προθήκες του Δήμου»

4.  Απόφαση 239 «Έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου
νερού για τις ανάγκες του Δήμου» 

5.  Απόφαση 242 «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής
ύλης»

6.  Απόφαση 243 «Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  ειδικών
χρωμάτων για το δάπεδο του Δημοτικού Σφαγείου»

7.  Απόφαση  244 «Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την παροχή  υπηρεσίας
χρωματισμού του ξενώνα στη θέση Κάστρο Ιουλίδας»

8.  Απόφαση  245 «Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου»

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 246/2018              
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ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χορηγιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Καρ-
θαία.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα  με  την  παρ.1  περίπτ.  η΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  για  την  αποδοχή
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Οι εταιρείες Goldair Handling και Brink’s Hellas, μας έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους για την
δωρεά χρηματικού  ποσού χιλίων  ευρώ (1.000,00€)  η  κάθε  μία,  προς  το  Δήμο  Κέας  για  τη
διοργάνωση  πολιτιστικής  εκδήλωσης  με  τίτλο  “Μια  Γιορτή  για  την  Καρθαία  –  Με  την
ΚΑΜΕΡΑΤΑ στο αρχαίο θέατρο”. 

Προτείνω την αποδοχή των ανωτέρω δωρεών για το σκοπό που ορίζεται στις σχετικές επιστολές
των δωρητών. Το ποσό των 2.000,00 € θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1411.0004 με τίτλο “Χορηγίες για
την εκδήλωση «Για την αρχαία Καρθαία»”, του προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου Κέας οικ.
έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 την παρ. 2 περιπτ. θ΄ άρθρο 103 ΔΚΚ
 την παρ. 1 περιπτ. η΄  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 τις χορηγικές επιστολές των εταιρειών Goldair Handling και Brink’s Hellas

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) προς το Δήμο Κέας για
τη  διοργάνωση  πολιτιστικής  εκδήλωσης  με  τίτλο  “Μια  Γιορτή  για  την  Καρθαία  –  Με την
ΚΑΜΕΡΑΤΑ στο αρχαίο θέατρο”. 

Το ανωτέρω ποσό θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1411.0004 με τίτλο “Χορηγίες για την εκδήλωση «Για
την αρχαία Καρθαία»”, του προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου Κέας οικ. έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 247/2018
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ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο περί καθορισμού τέλους εισιτηρίου για
την συναυλία της Καρθαίας.  

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
έχει ως εξής :

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72,  παρ.  1,  εδ.  Ζ,  (Αρμοδιότητες  Οικονομικής
Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης”,  η  Οικονομική  Επιτροπή
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να διοργανώσει συναυλία στην Καρθαία, που θα πραγματοποιηθεί
στις 8 Σεπτεμβρίου 2018.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για την οικονομική στήριξη των πληγέντων από την
πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην ανατολική Αττική. 

Κατόπιν των ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τον καθορισμό τέλους εισιτηρίου 
ύψους 3,00 € (συμπ.ΦΠΑ) για όρθιους θεατές και 5,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές, 
για την εν λόγω συναυλία.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω δια-

τάξεις και την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμού τέλους εισιτηρίου για τη συναυλία που
θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2018, στην Καρθαία ύψους 3,00 € (συμπ.ΦΠΑ) για όρ-
θιους θεατές και 5,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 248/2018
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας   Τα μέλη

                 Ιωάννης Ευαγγέλου           Δημήτριος Καβαλιέρος

      Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 

Αντώνιος Παούρης

    


