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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28ης/30.09.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Δευτέρα  30 Σεπτεμβρίου 2019  και  ώρα  10:30  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου  Κέας  στην  πλατεία  Ιουλίδας, ύστερα  από  την  αριθμ.  πρωτ.  4419/26-09-2019
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. Τζουβάρας Ελευθέριος           1.Πατηνιώτη Μαρία
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος          (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Δεμένεγας Νικόλαος
6. Γροσομανίδη Παρασκευή

                         
   

         

  
 
            
          

   
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Μωδέα 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 Γ22 με
αριθμό 50029996 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση ΚΟΚ-
ΚΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ/ΙΟΥΛΙΣ ΚΕΑΣ».

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

Με την υπ΄ αριθμ. 630/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩΕΔ-ΑΔΟ) απόφαση δημάρχου και την υπ΄αριθμ.
122/2019  απόφαση  οικονομικής  επιτροπής,  εγκρίθηκε  η  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος
προπληρωμής,  ποσού  547,66 €,  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.Ιωάννη  Πορίχη,
προκειμένου να πληρωθεί δαπα� νη για τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής ισχύος 35kVA
Γ22 με αριθμό 50029996 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση
ΚΟΚΚΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ/ΙΟΥΛΙΣ ΚΕΑΣ»

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 894/19-09-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019.

Όπως  προκύπτει  από  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες
σύνδεσης που πληρώθηκαν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 547,66 €.

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.  630/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩΕΔ-ΑΔΟ) απόφαση δημάρχου και την υπ΄αριθμ.
122/2019 απόφαση οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους
547,66 € στο όνομα του υπαλλήλου  κ.Ιωάννη Πορίχη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ. 894/19-09-2019 χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους  547,66 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου  κ.Ιωάννη Πορίχη και
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 125/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση
2ου  Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της
παρ.  1  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  και  απονεμήθηκε  στο  δήμαρχο  η  αρμοδιότητα  να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον  προϋπολογισμό,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  συλλογικού  οργάνου  (δηλαδή  χωρίς  να
απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό
συμβούλιο).

Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή,
που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε κάθε
περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018
[Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής
με συνέπεια από 31-8-2019  (ημερομηνία δημοσίευσης  του Ν.  4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α)  και
εφεξής,  όποτε  απαιτείται  εξειδίκευση  πίστωσης  να  προηγείται  απόφαση  της  οικονομικής
επιτροπής (αντί  δημοτικού  συμβουλίου) πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου  έγκρισης  και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται  και  προσδιορίζεται  στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 15.6472 με τίτλο “Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού
εξόδων οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του
νόμου εξειδίκευση, απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η
εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Ο  Δήμος  Κέας  προτίθεται,  σε  συνεργασία  με  την  “Ελληνική  Μαραθώνια  Κολύμβηση”,  να
διοργανώσει τον 2ο Κολυμβητικό Περίπατο Κέας “Λάμπρος Κατσώνης”, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου
2019. 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα απαιτηθούν τα κάτωθι : 



28ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 30ης Σεπτεμβρίου 2019

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(συμπ.ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(συμπ.ΦΠΑ)

1. Μπανάνες (CPV 03222111-4) 22 ΚΙΛΑ 
(100 ΤΜΧ)

1,85 40,70

2. Νερά (CPV 15981000-8) 200 τμχ 0,30 60,00

2. Σάντουιτς
(CPV 15811511-1)

100 τμχ 2,26 226,00

3. Μετάλλια 5 εκ. με εκτύπωση σε 
αυτοκόλλητο & κορδέλα - 
CPV : 18512200-3

100 τμχ 1,24 124,00

4. Υπηρεσία παροχής καταλύματος
(1 μονόκλινο - CPV 98341000-5)

1 50,50 50,50 (& τέλους
διαμονής)

5. Ηλεκτρονικό παράβολο για άδεια 
ναυτικών αγώνων από Λιμενικό Σταθμό 
Κέας

1 14,67 14,67

6. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια - (CPV 60600000-
4)
Σάββατο 05/10/2019 
(ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ)
-2 ατομικά εισιτήρια 
-1 μηχανή
Κυριακή 06/10/2019 
(ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ)
-2 ατομικά εισιτήρια 
-1 εισητήριο ΙΧ
Κυριακή   06  /10/2019  
(ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ)
-4 ατομικά εισιτήρια 
-1 μηχανή
-1 εισητήριο ΙΧ

2
1

2
1

4
1
1

12,40
12,60

12,40
31,20

12,40
12,60
31,20

24,80
12,60

24,80
31,20

49,60
12,60
31,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 702,67

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση του ΚΑ 15.6472
«Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 του Δήμου
Κέας για τη διοργάνωση του 2ου Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης», για την κάλυψη
των ανωτέρω δαπανών, συνολικού ποσού: 702,67 € συμπ. ΦΠΑ.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :
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 Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριο-
τήτων» του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, για τη διοργάνωση του 2ου
Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης», για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(συμπ.ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(συμπ.ΦΠΑ)

1. Μπανάνες (CPV 03222111-4) 22 ΚΙΛΑ 
(100 ΤΜΧ)

1,85 40,70

2. Νερά (CPV 15981000-8) 200 τμχ 0,30 60,00

2. Σάντουιτς
(CPV 15811511-1)

100 τμχ 2,26 226,00

3. Μετάλλια 5 εκ. με εκτύπωση σε 
αυτοκόλλητο & κορδέλα - 
CPV : 18512200-3

100 τμχ 1,24 124,00

4. Υπηρεσία παροχής καταλύματος
(1 μονόκλινο - CPV 98341000-5)

1 50,50 50,50 (& τέλους
διαμονής)

5. Ηλεκτρονικό παράβολο για άδεια 
ναυτικών αγώνων από Λιμενικό Σταθμό 
Κέας

1 14,67 14,67

6. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια - (CPV 60600000-
4)
Σάββατο 05/10/2019 
(ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ)
-2 ατομικά εισιτήρια 
-1 μηχανή
Κυριακή 06/10/2019 
(ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ)
-2 ατομικά εισιτήρια 
-1 εισητήριο ΙΧ
Κυριακή   06  /10/2019  
(ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ)
-4 ατομικά εισιτήρια 
-1 μηχανή
-1 εισητήριο ΙΧ

2
1

2
1

4
1
1

12,40
12,60

12,40
31,20

12,40
12,60
31,20

24,80
12,60

24,80
31,20

49,60
12,60
31,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 702,67

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 126/2019
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                    Τα μέλη

                Τζουβάρας Ελευθέριος                                Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή
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	Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και απονεμήθηκε στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται απόφαση συλλογικού οργάνου (δηλαδή χωρίς να απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό συμβούλιο).
	Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή, που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε κάθε περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών.

