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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34ης/29.11.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή  29 Νοεμβρίου 2019  και  ώρα  9:00  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.  5467/25-11-2019
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 5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος       1. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος                                                           2. Βουτσινάς Γεώργιος
3. Πατηνιώτη Μαρία             (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
4. Πατηνιώτης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)
5. Μουζάκη Σώζα (αναπληρωματικό μέλος)

                         
 

         

  
 

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



34ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 29ης Νοεμβρίου 2019

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή
ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”.

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

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογη-
μένα για την τροποποίηση συμβάσεων.

Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής.

 Mε αίτησή της προς την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 06/09/2019, η ανάδοχος εταιρεία “ΥΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, ζήτησε την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Κα-
τασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”  κατά έξι (6) μή-
νες, ήτοι μέχρι 07/03/2020. 

Η ανάδοχος εταιρία αιτήθηκε στις 06/09/2019 γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά
έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 07/03/2020, επικαλούμενη ότι το έργο βρίσκεται σε αναμονή κατασκευής
αφού πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν στην επέκταση – συμπλήρωση
του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Κορησσίας - Βουρκαρίου στα πλαίσια της ερ-
γολαβίας “Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου Δήμου Κέας”.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το αριθμ. πρωτ. 152291/3704 από 08/11/2019 έγ-
γραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τε-
χνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, εισηγήθηκε τη χορήγη-
ση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων
δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας” “με αναθεώρηση” κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι
07/03/2020, λαμβάνοντας υπόψη:

 Το γεγονός ότι οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με
την πρόοδο των εργασιών της εργολαβίας “Δίκτυα αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρί-
ου, Δήμου Κέας”.

 Το γεγονός ότι οι εργασίες μπορούν απρόσκοπτα να ολοκληρωθούν εντός του αιτούμενου
από τον Ανάδοχο χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών, ήτοι στις 07/03/2019.

 Την άποψη της υπηρεσίας ότι η χορήγηση της παράτασης κρίνεται σκόπιμη για το συμ-
φέρον και την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει τη γενική παράταση
προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών από την ημερομηνία συμβατι-
κής περαίωσης του έργου έως τις 07/03/2020.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
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 τις ανωτέρω διατάξεις
 το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου
 την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου Κατασκευή ιδιωτι-
κών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”  της αναδόχου εταιρείας  “ΥΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών έως τις 07/03/2020.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 167/2019
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ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2019.
      

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο
προϋπολογισμός  του  έτους  2019  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  υπ΄  αριθμ.  1/2019
απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

1) Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές δαπάνες

Με την υπ΄αριθμ. 30292/19.04.2019 Υπουργική Απόφαση, αποδόθηκε στους Δήμους έκτακτη 
επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για επενδυτικές 
δαπάνες. 

Με το υπ΄αριθμ 46197/18-6-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα:  «Εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010», δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους να εγγράψουν 
στον προϋπολογισμό τους το ποσό που εισπράχθηκε ως έσοδο και ως δαπάνη στο αποθεματικό.

Με την 132/2019 (ΑΔΑ: 68ΒΕΩΕΔ-Ψ3Μ) απόφασή του το ΔΣ έχει αποδεχτεί την ανωτέρω 
επιχορήγηση, συνολικού ποσού 184.800,00€, εκ των οποίων τα 92.400,00€ έχουν εισπραχθεί και 
έχουν ήδη εγγραφεί σαν έσοδο και σαν δαπάνη στο αποθεματικό. 

Μετά την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος με την απόφαση 212/2019 του ΔΣ (ΑΔΑ: 
ΩΛΘΝΩΕΔ-ΩΗΓ) αναμορφώνουμε ως εξής:

Κ.Α Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

1322.0009
Έκτακτη επιχορήγηση

από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
επενδυτικές δαπάνες

92.400,00 92.400,00 184.800,00

92.400,00 92.400,00 184.800,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμέ-
νος Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

60.7411.0001
Μελέτη για την κατασκευή

παιδικού σταθμού
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

0,00 100.000,00 100.000,00

61.7135.0001
Προμήθεια περίφραξης
γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
0,00 24.800,00 24.800,00



34ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 29ης Νοεμβρίου 2019

64.7332.0001
Εργασίες βελτίωσης
Πλατείας Ιουλίδας
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

0,00 60.000,00 60.000,00

0,00 184.800,00 184.800,00

Η αύξηση των δαπανών κατά 92.400,00€ προέρχεται από το αποθεματικό, το οποίο μειώνεται 
ισόποσα.

2) Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια μηχανημάτων 
            έργου και οχημάτων

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμέ-
νος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

62.7131.0001
Προμήθεια μηχανήματος

κλαδοθρυμματιστή
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

0,00 48.000,00 48.000,00

64.7132.0001
Προμήθεια φορτηγού

ανατρεπόμενου
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

48.000,00 -48.000,00 0,00

48.000,00 0,00 48.000,00

Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

00.6495.0003
Δαπάνες παροχής σίτισης

σε εργαζομένους βάσει του
αρθ. 32 Ν. 4483

13.800,00 -450,00 13.350,00

10.7135.0001 Προμήθεια πινάκων
ανακοινώσεων του Δήμου

0,00 450,00 450,00

25.6672.0003 Ανταλλακτικά για τους
αυτόματους πωλητές νερού 5.000,00 2.000,00 7.000,00

25.6279.0007
Καθαρισμός υγρών

θαλάμων αντλιοστασίων
αποχέτευσης

12.600,00 -2.000,00 10.600,00

31.400,00 0,00 31.400,00

Από την αναμόρφωση το αποθεματικό μεταβάλλεται  και διαμορφώνεται ως εξής:
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Αρχικό Αποθεματικό 96.251,47

Αύξηση Δαπανών (-) 92.400,00

Μεταβολή αποθεματικό
από 7η αναμόρφωση
(αποφ ΔΣ 214_19) (+)

84,20

Τελικό Αποθεματικό 3.935,67
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων”
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3.  Την υπ' αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2019
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019 για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

  

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 168/2019



34ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 29ης Νοεμβρίου 2019

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση
εκδήλωσης για τα παιδιά με θέμα την ανακύκλωση.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο 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  15.6471.0002 με  τίτλο  “Λοιπές  πολιτιστικές  εκδηλώσεις” 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  πρόκειται  να  διοργανώσει  εκδήλωση  με  στόχο  την  εκπαίδευση  και  την
ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των παιδιών για το σωστό τρόπο της ανακύκλωσης
συσκευασιών  από πλαστικό,  γυαλί,  χαρτί  &  αλουμίνιο,  στους  γνωστούς  σε  όλους  μας  «μπλε
κάδους».  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες
προκειμένου να εντάξουν την ανακύκλωση στην καθημερινότητά τους,  με στόχο ένα καθαρό,
υγιές και ασφαλές περιβάλλον. 
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Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα απαιτηθούν : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1. Χονδροί μαρκαδόροι
CPV : 30192124-6

21 κουτιά 86,00

Κατόπιν  των  ανωτέρω  εισηγούμαστε  την  έγκριση  δαπάνης  και  την  εξειδίκευση  του  ΚΑ
15.6471.0002 με τίτλο “Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις”, του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους
2019 του Δήμου Κέας, για τη διοργάνωση εκδήλωσης με στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθη-
τοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των παιδιών για το σωστό τρόπο της ανακύκλωσης συσκευα-
σιών από πλαστικό, γυαλί, χαρτί & αλουμίνιο, στους γνωστούς σε όλους μας «μπλε κάδους»,  έως
του συνολικού ποσού των 86,00 € συμπ. ΦΠΑ.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.
 
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

 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 15.6471.0002 με τίτλο “Λοιπές πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, για τη διοργάνω-
ση εκδήλωσης με στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των
παιδιών για το σωστό τρόπο της ανακύκλωσης συσκευασιών από πλαστικό, γυαλί, χαρτί & αλου-
μίνιο, στους γνωστούς σε όλους μας «μπλε κάδους», έως του συνολικού ποσού των 86,00 € συμπ.
ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 169/2019      
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ΘΕΜΑ  4ο :  Γνωμοδότηση σχετικά με την 1η Τροποποίηση της μελέτης του έργου “Ανάπλαση
πλατείας Κάτω Μεριάς Δήμου Κέας”.

     Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογη-
μένα για την τροποποίηση συμβάσεων.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 155537/3782/15-112-2019 έγγραφο της ΔΤΕΚ μας διαβιβάζεται η από
15/11/2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της
ΔΤΕΚ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την τροποποίηση της μελέτης του έργου “Ανάπλαση Πλατεί-
ας Κάτω-Μεριάς”, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει  την τροποποίηση της
μελέτης του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Κάτω-Μεριάς”.

Ταυτόχρονα, για λόγους καλύτερης λειτουργικότητας και ομαλότερης διέλευσης στον χώρο,
προτείνεται η μη κατασκευή των τριών παγκακίων, πού έχουν πρόσωπο στις όμορες οικίες μή-
κους 1.80, 1.80 και 5.00 μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την μη κατασκευή αυτών δεν δη-
μιουργούνται ουσιαστικές αλλαγές επί των έως σήμερα ειλημμένων εγκρίσεων.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Κάτω-Μεριάς”, όπως
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, και αποφασίζει την μη κατασκευή των τριών παγκακίων,
πού έχουν πρόσωπο στις όμορες οικίες μήκους 1.80, 1.80 και 5.00 μέτρων, καθώς δεν δημιουρ-
γούνται ουσιαστικές αλλαγές επί των έως σήμερα ειλημμένων εγκρίσεων.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 170/2019
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Τζουβάρας Ελευθέριος                                Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Πατηνιώτη Μαρία 

Πατηνιώτης Αντώνιος
(αναπληρωματικό μέλος)

Μουζάκη Σώζα 
(αναπληρωματικό μέλος)


	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.

