
20ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 28ης Ιουλίου 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης/28.07.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 28  Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς  (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020),  η  20η τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 3515/24-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

                 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                                     ΟΥΔΕΙΣ
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία        
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή    

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3515/24-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο : Εξέταση αιτημάτων ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για
μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία επίση-
μων προσκεκλημένων τελετής αναγόρευσης επίτιμου δημότη.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη κάλυψη δαπάνης 
εκτύπωσης εντύπων τουριστικής προβολής.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι:

“Σύμφωνα με την παρ. δ΄ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για
την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και
των  δημοτικών  συμβούλων,  εκτός  της  έδρας  του  Δήμου  για  εκτέλεση  υπηρεσίας.  Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος
ή μέλος του δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  επιτροπή  αποφασίζει  χωρίς  καθυστέρηση  αν  η  μετακίνηση  ήταν
επιβεβλημένη ή όχι”

➢Το χρονικό διάστημα 24 Ιουλίου 2020 έως 28 Ιουλίου 2020 (Αναχώρηση: Παρασκευή 24/7/2020-
Επιστροφή:Τρίτη 28/7/2020), η Δήμαρχος Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου μετακινήθηκε στην
Αθήνα στο πλαίσιο επισκέψεων  στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  και στην ΕΤΑΔ  για
υποθέσεις του Δήμου-(Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24/7/2020 και την
Τρίτη 28/7/2020)

Σύμφωνα με τα ανωτέρα εισηγούμαι την έγκριση της μετακίνησης της Δημάρχου κας Ειρήνης
Βελισσαροπούλου  όπως  αναφέρεται  ανωτέρω  και  την  έγκριση  των  δαπανών  μετακίνησης
όπως αναλύεται κατωτέρω:

➢Έγκριση  δαπάνης  (εισιτήρια,  ημερήσια  αποζημίωση)  για  την  μετακίνησή  της  στην  Αθήνα,
αναχώρηση:  Παρασκευή 24/7/2020-επιστροφή:  Τρίτη  28/7/2020 στο πλαίσιο επισκέψεων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  και στην ΕΤΑΔ  για υποθέσεις του Δήμου-(Οι επισκέψεις θα
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24/7/2020 και την Τρίτη 28/7/2020)  συνολικού ποσού 102,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                        
24/7/2020  ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ           11,00€                    
28/7/2020  ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ            11,00€ 

             ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
40,00 Χ2= 80,00€

         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  102,00€

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15 
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                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μετακίνησης της Δημάρχου ως ακολούθως :

➢Έγκριση δαπάνης (εισιτήρια,ημερήσια αποζημίωση) για την μετακίνησή της στην Αθήνα, 
αναχώρηση: Παρασκευή 24/7/2020-επιστροφή: Τρίτη 28/7/2020 στο πλαίσιο επισκέψεων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  και στην ΕΤΑΔ  για υποθέσεις του Δήμου-(Οι επισκέψεις θα 
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24/7/2020 και την Τρίτη 28/7/2020),  συνολικού ποσού 
102,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 116/2020
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ΘΕΜΑ 2ο  :  Εξέταση  αιτημάτων  ιδιοκτητών  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
(ΚΥΕ)  για  μείωση  του  τέλους  κοινοχρήστων  χώρων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  65  του
Ν.4688/2020.

                   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  ανέφε-
ρε ότι με την υπ’αριθμ.82/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η μείωση του 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και μέχρι 50% για το έτος 2020
λόγω κορωνοΐού Covid-19. “Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ.1 παραχώρηση 
πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών 
χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως 
όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%). 

                   Ενόψει των παραπάνω θέτω υπόψη σας αιτήματα μισθωτών κοινοχρήστου χώρου οι οποίοι αιτού-
νται την μείωση του τέλους  κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2020.

➢ Κοσμάς Πολίτης του Ιωάννη ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “KEA BREEZE ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” με την υπ' αριθμ. 2197/22-5-2020 αίτηση ζήτησε έκπτωση 50%  του τέλους 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 87 τ.μ στην περιοχή Βουρκάρι.

➢ Ελένη Ρουσσουνέλου του Παντελή με την υπ' αριθμ. 2296/28-5-2020 αίτηση ζήτησε έκπτω-
ση 50%  του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 40 τ.μ στην περιοχή Κάτω Μεριά.

➢ Ιωάννης Παούρης  του Νικολάου με την υπ' αριθμ. 2331/28-5-2020 αίτηση ζήτησε έκπτωση
50%  του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 20,55 τ.μ στην περιοχή Ιουλίδα

➢ Δημήτριος  Παούρης  του Νικολάου με την υπ' αριθμ. 2395/1-6-2020 αίτηση ζήτησε έκπτω-
ση 50%  του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 8 τ.μ στην περιοχή Ιουλίδα.

➢ Αντώνιος Χαμπάκης  του Νικολάου με την υπ' αριθμ. 2326/28-5-2020 αίτηση ζήτησε έκ-
πτωση 50%  του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 50 τ.μ στην περιοχή Ιουλίδα.

➢ Ιωάννης Ποδόγυρος  του Νικολάου με την υπ' αριθμ. 2252/26-5-2020 αίτηση ζήτησε έκπτω-
ση 50%  του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 97 τ.μ στην περιοχή Ιουλίδα.

➢ Αντώνιος Ποδόγυρος  του Βασιλείου με την υπ' αριθμ. 2126/19-5-2020 αίτηση ζήτησε έκ-
πτωση 50%  του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 37,22 τ.μ και 28 τ.μ στην περιοχή 
Ιουλίδα.

➢ Δημήτριος  Λαγκώνης  του Ελευθερίου με την υπ' αριθμ. 2276/27-5-2020 αίτηση ζήτησε έκ-
πτωση 50%  του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 15 τ.μ  στην περιοχή Ιουλίδα

➢ Δημήτριος  Πολίτης  του Γεωργίου με την υπ' αριθμ. 2250/26-5-2020 αίτηση ζήτησε έκπτω-
ση 50%  του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 25 τ.μ  στην περιοχή Κορησσία.

➢ Δημήτριος  Μάνεσης  του Ιάκωβου με την υπ' αριθμ. 2329/28-5-2020 αίτηση ζήτησε έκπτω-
ση 50%  του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 25 τ.μ  στην περιοχή Βουρκάρι.
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➢ Παναγιώτης Λουμπαρδιάς  του Νικολάου με την υπ' αριθμ.2198/22-5-2020 αίτηση ζήτησε 
έκπτωση 50%  του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 40,56 τ.μ  στην περιοχή Ιουλίδα.

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η μείωση κατά 50% του αναλογούντος τέλους χρήσης  κοι-
νοχρήστου χώρου για όλους τους παραπάνω αιτούντες μισθωτές διότι δεν είναι δυνατή η παρα-
χώρηση επιπλέον κοινοχρήστου χώρου.

Η άδεια στους αιτούντες θα χορηγηθεί μόνο εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Δεμένεγας Νικόλαος αναφέρει τα εξής : 

Επειδή η μείωση κατά 50% του αναλογούντος τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τους αιτού-
ντες μισθωτές γίνεται διότι δεν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπλέον κοινοχρήστου χώρου, εάν από
έλεγχο προκύπτει ότι καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από αυτόν που δηλώνουν και οριοθετεί-
ται, να χάνεται το δικαίωμα της έκπτωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 την εισήγηση του Προέδρου
 το  άρθρο  65  παρ.3  του Ν.4688/ 24.05.2020(ΦΕΚ1805 Τεύχος A’ 101/24.05.2020) 
 την υπ'αριθμ. 209/2019 απόφαση του Δ.Σ
 την υπ’αριθμ. 82/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 την παρατήρηση του επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Δεμένεγα Νικολάου 

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις των μισθωτών κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 
65 του Ν.4688/2020 διότι δεν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου 
και

2. Την μείωση κατά 50% του αναλογούντος τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τους 
παρακάτω αιτούντες μισθωτές: 

➢Κοσμάς Πολίτης του Ιωάννη ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “KEA BREEZE ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”  (υπ' αριθμ. 2197/22-5-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του τέλους χρήσης κοι-
νόχρηστου χώρου έκτασης 87 τ.μ στην περιοχή Βουρκάρι.

➢Ελένη Ρουσσουνέλου του Παντελή  (υπ' αριθμ. 2296/28-5-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 40 τ.μ στην περιοχή Κάτω Μεριά.

➢Ιωάννης Παούρης  του Νικολάου (υπ' αριθμ. 2331/28-5-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του τέλους 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 20,55 τ.μ στην περιοχή Ιουλίδα

➢Δημήτριος  Παούρης  του Νικολάου  (υπ' αριθμ. 2395/1-6-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 8 τ.μ στην περιοχή Ιουλίδα.
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➢Αντώνιος Χαμπάκης  του Νικολάου  (υπ' αριθμ. 2326/28-5-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 50 τ.μ στην περιοχή Ιουλίδα.

➢Ιωάννης Ποδόγυρος  του Νικολάου  (υπ' αριθμ. 2252/26-5-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 97 τ.μ στην περιοχή Ιουλίδα.

➢Αντώνιος Ποδόγυρος  του Βασιλείου  (υπ' αριθμ. 2126/19-5-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 37,22 τ.μ και 28 τ.μ στην περιοχή Ιουλίδα.

➢Δημήτριος  Λαγκώνης  του Ελευθερίου  (υπ' αριθμ. 2276/27-5-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 15 τ.μ  στην περιοχή Ιουλίδα

➢Δημήτριος  Πολίτης  του Γεωργίου  (υπ' αριθμ. 2250/26-5-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 25 τ.μ  στην περιοχή Κορησσία.

➢Δημήτριος  Μάνεσης  του Ιάκωβου (υπ' αριθμ. 2329/28-5-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 25 τ.μ  στην περιοχή Βουρκάρι.

➢Παναγιώτης Λουμπαρδιάς  του Νικολάου  (υπ' αριθμ.2198/22-5-2020 αίτηση)  έκπτωση 50%  του
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 40,56 τ.μ  στην περιοχή Ιουλίδα.      

Επειδή η μείωση κατά 50% του αναλογούντος τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τους αιτού-
ντες μισθωτές γίνεται διότι δεν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπλέον κοινοχρήστου χώρου, εάν από
έλεγχο προκύπτει ότι καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από αυτόν που δηλώνουν και οριοθετεί-
ται, να χάνεται το δικαίωμα της έκπτωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 117/2020        
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ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία επί-
σημων προσκεκλημένων τελετής αναγόρευσης επίτιμου δημότη.

                    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 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020
του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτεί-
ται 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 του ΚΑ 00.6433.0001
με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων &
αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, συνολικού πο-
σού 1.050,00 € συμπ. ΦΠΑ, για την παράθεση επίσημου δείπνου. Συγκεκριμένα :

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος ανακηρύσσεται επίτιμος
Δημότης Κέας. Με το πέρας της τελετής αναγόρευσης την 31/7, η Δήμαρχος θα παραθέσει δείπνο
στους επίσημους προσκεκλημένους (μέγιστος αριθμός: 23 άτομα). 
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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  συνολικού ποσού 1.050,00  € συμπ. ΦΠΑ στον ΚΑ
00.6433.0001  με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων & αντιπροσωπειών”  του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας,
που αφορά στην παράθεση δείπνου στους επίσημους προσκεκλημένους της τελετής αναγόρευ-
σης επίτιμου δημότη. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 118/2020
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ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη κάλυψη δα-
πάνης εκτύπωσης εντύπων τουριστικής προβολής.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο 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 00.6431.0002 με τίτλο “Έντυπα τουριστικής προβολής” του  προϋπολογι-
σμού 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.

Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας “Ο Ξενομήδης”
πρόκειται να προβεί στην εκτύπωση διάφορων εντύπων τουριστικής προβολής και πληροφόρη-
σης για να καλύψει τις ανάγκες προώθησης του Δήμου σαν τόπο υποδοχής τουριστών.  Ο Δήμος
Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
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* 6.000 έντυπα στην ελληνική γλώσσα &  6.000 έντυπα στην αγγλική γλώσσα διαστάσεων 10,3  x
21,5 εκ. (κλειστό) – 30,5  x 43 εκ. (ανοιχτό), σε χαρτί velvet 150 γρ. και εκτύπωση 4χρωμη 2 όψε-
ων,  συνολικού κόστους για τον Δήμο Κέας 1.264,80 € (συμπ.ΦΠΑ).

* 5.000 τεμάχια τουριστικού εντύπου – χάρτη Α3, σε εκτύπωση διπλής όψης – διπλωμένο, 3πτυ-
χο, διαστάσεων 30,6  x 43 εκ. συνολικού κόστους για τον Δήμο Κέας 500,00 € (συμπ.ΦΠΑ).

Για  το  λόγο  αυτό  εισηγούμαστε  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  εξειδίκευση  του  ΚΑ
00.6431.0002 με τίτλο “Έντυπα τουριστικής προβολής” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους
2020 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 1.764,80 € συμπ. ΦΠΑ, για την  εκτύπωση διάφορων
εντύπων τουριστικής προβολής.

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  συνολικού ποσού 1.764,80 € συμπ. ΦΠΑ στον ΚΑ
00.6431.0002 με τίτλο “Έντυπα τουριστικής προβολής” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους
2020 του Δήμου Κέας, που αφορά στην εκτύπωση διάφορων εντύπων τουριστικής προβολής και
πληροφόρησης για να καλύψει τις ανάγκες προώθησης του Δήμου σαν τόπο υποδοχής τουρι-
στών, ως εξής :

* 6.000 έντυπα στην ελληνική γλώσσα &  6.000 έντυπα στην αγγλική γλώσσα διαστάσεων 10,3  x
21,5 εκ. (κλειστό) – 30,5  x 43 εκ. (ανοιχτό), σε χαρτί velvet 150 γρ. και εκτύπωση 4χρωμη 2 όψε-
ων,  συνολικού κόστους για τον Δήμο Κέας 1.264,80 € (συμπ.ΦΠΑ).

* 5.000 τεμάχια τουριστικού εντύπου – χάρτη Α3, σε εκτύπωση διπλής όψης – διπλωμένο, 3πτυ-
χο, διαστάσεων 30,6  x 43 εκ. συνολικού κόστους για τον Δήμο Κέας 500,00 € (συμπ.ΦΠΑ).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 119/2020
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση,  μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του  κορωνοϊού COVID 19,
οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες.

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος   

Γροσομανίδη Παρασκευή


