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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης/17.07.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 17  Ιουλίου 2019 και ώρα  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.  3260/12-07-2019 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 6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

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

   (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

  
                                           
   

         

  
 
            
          

   

                     Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 

των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για την κάλυψη δαπανών για τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής ισχύος 35kVA Γ21 για
τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση Κόκκα / Βουρκάρι. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 88/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  760,00  €,  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.Ιωάννη
Πορίχη, προκειμένου να πληρωθεί δαπα� νη για τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής ισχύος
35kVA  Γ21  με  αριθμό  παροχής  50029981  για  τη  σύνδεση  στο  δίκτυο  χαμηλής  τάσης  του
ακινήτου στη διεύθυνση Κόκκα / Βουρκάρι.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 592/28-06-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 2η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν  ανέρχονται  στο  συνολικό  ποσό  των  756,71  €  (δαπάνη  σύνδεσης  755,41  €  &
προμήθεια τράπεζας 1,30 €) το ποσό δε των 3,29 € που δεν δαπανήθηκε, επεστράφη στο ταμείο
του Δήμου.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 88/2019 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 760,00 € στο όνομα του υπαλλήλου  κ.Ιωάννη Πορίχη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 4/04.07.2019 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  592/28-06-2019 χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 760,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου  κ.Ιωάννη Πορίχη, με
συνολικό ύψος δαπάνης  756,71 €  και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού
3,29 € με το υπ΄ αριθμ. ΓΡΥ 4/04.07.2019 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον
υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 97/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τη χορήγηση νέας προ-
σωρινής παροχής ισχύος 25kVA Γ21 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης στη θέση παρα-
λία Ποισσών Κέας.

Ο πρό� εδρός της Οικόνόμικη� ς  Επιτρόπη� ς εισηγόύ� μενός τό  2ο θε�μα της ημερη� σιας δια� ταξης
ανε�φερε τα εξη� ς :

Στό α� ρθρό 172 τόύ Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) όρι�ζόνται τα εξη� ς :

«1.  Με  από� φαση  της  δημαρχιακη� ς  επιτρόπη� ς  η�  τόύ  κόινότικόύ�  σύμβόύλι�όύ,  μπόρει�  να
εγκρι�νεται  η  ε�κδόση  ενταλμα� των  πρόπληρωμη� ς  για  την  αντιμετω� πιση  δαπανω� ν,  γενικα� ,
εφό� σόν  η  πληρωμη�  με  τακτικό�  ε�νταλμα  στό  ό� νόμα  τόύ  δικαιόύ� χόύ  ει�ναι  αδύ� νατη  η�
απρό� σφόρη.
2. Τα εντα� λματα πρόπληρωμη� ς εκδι�δόνται στό ό� νόμα δημότικω� ν η�  κόινότικω� ν ύπαλλη� λων».
Σύ� μφωνα με τό α� ρθρό 72 παρ. δ) τόύ Ν. 3852/10 η όικόνόμικη�  επιτρόπη�  απόφασι�ζει για την
ε�γκριση δαπανω� ν.
Με τό α� ρθρό 72 τόύ Ν. 3852/10 αντικαταστα� θηκε τό α� ρθρό 103 τόύ Ν. 3463/06, τό όπόι�ό
αναφερό� ταν στις αρμόδιό� τητες της Δημαρχιακη� ς Επιτρόπη� ς, η όπόι�α αντικαταστα� θηκε από�
την Οικόνόμικη�  Επιτρόπη� .

Ο Δήμος Κέας, έχει αποφασίσει να συνδιοργανώσει με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συναυλία
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:30 στην παραλία των Ποισσών.

Συγκεκριμένα  συναυλία  θα  δώσουν  οι  καλλιτέχνες  Φωτεινή  Δάρρα  &  ο  πιανίστας  και
ενορχηστρωτής Γιώργος Παπαχριστούδης με συνολικά πενταμελή ορχήστρα. 

Για την πραγματοποίηση της συναυλίας είναι απαραίτητο να χορηγηθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ, μία νέα
προσωρινή παροχή ισχύος 25kVA Γ21 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης στην εν λόγω
περιοχή, την οποία ζήτησε ο Δήμος με σχετική αίτηση.

Σε απα� ντηση τόύ αιτη� ματό� ς μας η ΔΕΔΔΗΕ με τό ύπ΄ αριθμ. 71044/10-07-2019 ε�γγραφό�  της,
μας γνωστόπόι�ησε τό κό� στός  για τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής ισχύος 25kVA Γ21
για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης στη θέση παραλία Ποισσών Κέας.

Η αναλόγόύ� σα σύμμετόχη�  στη δαπα� νη ηλεκτρόδό� τησης ανε�ρχεται στό πόσό�  των  595,00 €
(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύ� νει τόν ΚΑ 15.6211.0001 «Αντι�τιμό ηλεκτρικόύ�  ρεύ� ματός
για φωτισμό�  όδω� ν, Πλατειω� ν και κόινό�χρηστων χω� ρων και παραγωγικη� ς διαδικασι�ας» τόύ
πρόύ: πόλόγισμόύ�  τόύ ε�τόύς 2019.

Παρακαλω�  να ληφθει�  από� φαση για την ε�κδόση εντα� λματός πρόπληρωμη� ς πρόκειμε�νόύ να
πραγματόπόιηθει� η ανωτε�ρω πληρωμη� . 

Ο δημότικό� ς ύπα� λληλός στό ό� νόμα τόύ όπόι�όύ θα εκδόθει�  τό ε�νταλμα πρότει�νω να ει�ναι ό
κ.Ιωα� ννης Πόρι�χης - ύπα� λληλός τόύ Δη� μόύ Κε�ας.
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Η Οικόνόμικη�  Επιτρόπη�  μετα�  από�  σύζη� τηση, αφόύ�  ε�λαβε ύπό� ψη της : 

Τις διατα� ξεις τόύ α� ρθρόύ 72, 267 τόύ Ν.3852/2010, τόύ α� ρθρόύ 172 τόύ Ν.3463/2006 και
τόύ α� ρθρόύ 32 τόύ ΒΔ 17/5-15/6/1959
Την  ύ� παρξη  εξειδικεύμε�νης  πι�στωσης  στόν  ΚΑ  15.6211.0001 τόύ  πρόύ: πόλόγισμόύ�  ε�τόύς
2019
Τό ύπ΄αριθμ. 71044/10-07-2019 ε�γγραφό της  ΔΕΔΔΗΕ
Την ειση� γηση τόύ Πρόε�δρόύ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρι�νει την ε�κδόση εντα� λματός πρόπληρωμη� ς και όρι�ζει ύπό� λόγό  τόν ύπα� λληλό τόύ Δη� μόύ
κ.Ιωα� ννη Πόρι�χη, ό όπόι�ός ύπόχρεόύ� ται να απόδω� σει λόγαριασμό�  με�σα σε πρόθεσμι�α τριω� ν
μηνω� ν, για την πληρωμη�  της δαπα� νης για τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής ισχύος
25kVA Γ21 με αριθμό παροχής 50029984 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης
στη θέση παραλία Ποισσών Κέας.

Η  δια� θεση  πι�στωσης  της  ανωτε�ρω  δαπα� νης  πόύ  ανε�ρχεται  στό πόσό�  των  595,00 €

(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύ� νει τόν ΚΑ 15.6211.0001 «Αντι�τιμό ηλεκτρικόύ�  ρεύ� ματός

για φωτισμό�  όδω� ν, Πλατειω� ν και κόινό�χρηστων χω� ρων και παραγωγικη� ς διαδικασι�ας» τόύ

πρόύ: πόλόγισμόύ�  τόύ ε�τόύς 2019 ε�χει γι�νει με από� φαση διατα� κτη.

Η διαχει�ριση τόύ πόσόύ�  θα γι�νει σύ� μφωνα με τις διατα� ξεις των α� ρθρων 32,33,34 και 37 τόύ

ΒΔ 17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 98/2019
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Δήμαρχος Κέας                       Τα μέλη

           Ιωάννης Ευαγγέλου               Αντώνιος Παούρης

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας 

 


