
8ης Κατεπείγουσα Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαρτίου 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης/18.03.2020
 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Τετάρτη  18 Μαρτίου 2020  και  ώρα  14:00  συνήλθε  δια  περιφοράς,  σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.
πρωτ.1197/18-03-2020 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
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος                  ΟΥΔΕΙΣ
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4. Πατηνιώτη Μαρία                                
5. Βουτσινάς Γεώργιος        
6. Δεμένεγας Νικόλαος     
7. Γροσομανίδη Παρασκευή    

                         
 

         
        

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



8ης Κατεπείγουσα Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 17ης Μαρτίου 2020

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δα-
πάνης σίτισης κλιμακίου λιμενικού σώματος και παράτυπα εισερχομένων προσώπων.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο 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 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και  αντιπροσωπειών” του  προϋπολογισμού εξόδων οικ.  έτους
2020 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.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση πίστωσης από τον
ΚΑΕ  00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσι-
κών προσώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου
Κέας,   συνολικού ποσού 234,00 € συμπ. ΦΠΑ, για την σίτιση κλιμακίου λιμενικού σώματος που
διενήργησε ανακρίσεις λόγω της παράτυπης αποβίβασης προσώπων στο νησί της Κέας και συνο-
λικού ποσού 2.940,00 € συμπ. ΦΠΑ, για την σίτιση των 196 παράτυπα εισερχομένων προσώπων. 

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.



8ης Κατεπείγουσα Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 17ης Μαρτίου 2020

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 από τον ΚΑΕ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρί-
σεις,  αναμνηστικά δώρα και  έξοδα φιλοξενίας  φυσικών προσώπων και  αντιπροσωπειών”  του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.  έτους 2020 του Δήμου Κέας,  συνολικού ποσού  234,00 € συμπ.
ΦΠΑ, για την σίτιση κλιμακίου λιμενικού σώματος που διενήργησε ανακρίσεις λόγω της παράτυ-
πης αποβίβασης προσώπων στο νησί της Κέας και  συνολικού ποσού 2.940,00 € συμπ. ΦΠΑ, για
την σίτιση των 196 παράτυπα εισερχομένων προσώπων. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 45/2020

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή
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