
15ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Μαΐου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15ης/20.05.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 2185/16.05.2022 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   ΟΥΔΕΙΣ
2.  Καμίλης Θεόδωρος
3.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4.  Λουρής Αντώνιος
5.  Πατηνιώτη Μαρία
6.  Δεμένεγας Νικόλαος
7.  Γροσομανίδη Παρασκευή

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρα-
κτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 20ης ΜΑΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2185/16.05.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

Θέμα  1ο  :  Λήψη  απόφασης  έγκρισης  δαπάνης  και  εξειδίκευση  πίστωσης  για  την  επιχορήγηση  του
Αθλητικού  Σωματείου  Παλαίμαχων  Ποδοσφαιριστών  Κέας.   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα  2ο:   Λήψη  απόφασης  έγκρισης  δαπάνης  και  εξειδίκευση  πίστωσης  για  την  κάλυψη  δαπάνης
συναυλίας με την Κλεονίκη Δεμίρη.    [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
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Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλη-
τικού Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Κέας. 

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

1.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).

2.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 00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” του προ-
ϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 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.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 40/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ειση-

γούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση του Κ.Α. 00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις σε αθλη-

τικούς συλλόγους και σωματεία” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, συνολικού

ποσού 2.500,00 €, για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Κέας, για

την κάλυψη εξόδων διοργάνωσης τεσσάρων φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου από  Μάιο έως τέλος Ιουλίου,

με τους Παλαίμαχους της Εθνικής Ελλάδος, του Εθνικού Πειραιώς, του Πανιωνίου και με τους Παλαίμα-

χους της Κουάλα Λουμπούρ.

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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1.Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2.Την με  αριθ.πρωτ.   8/06-05-2022 επιστολή  του Αθλητικού  Σωματείου  Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών
Κέας

3.Την υπ΄αριθμ.40/20.05.22 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ στον ΚΑ 00.6735 με
τίτλο “Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους
2022 του Δήμου Κέας, για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Κέας,
για την κάλυψη εξόδων διοργάνωσης τεσσάρων φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου, από  Μάιο έως τέλος Ιου-
λίου,  με τους Παλαίμαχους της Εθνικής Ελλάδος, του Εθνικού Πειραιώς, του Πανιωνίου και με τους Παλαί -
μαχους της Κουάλα Λουμπούρ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 82/2022
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Θέμα 2ο :  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης
μουσικής παράστασης με την Κλεονίκη Δεμίρη.    

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

1. 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).

2. 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 πολιτικές εκδηλώσεις”, του προϋπολογι-
σμού εξόδων οικ. έτους 2022 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 επιθυμεί να διοργανώσει μουσική παράσταση με τίτλο “Όλα θα πάνε μια χαρά” με
ερμηνεύτρια τη Κλεονίκη Δεμίρη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11/06/2022 και
ώρα 20.30 στον αύλειο χώρο του κτιρίου “Κάστρο  Ιουλίδας Κέας”.

*   Για τη επιτυχή διεξαγωγή της παράστασης θα χρειαστεί να γίνει ανάθεση σε ανάδοχο, ειδικευ-
μένο σε διοργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων,  με ανώτερο ύψος δαπάνης τα 2.500,00 €. Στο
ποσό αυτό θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι αμοιβές συνεργατών, ασφαλιστικές εισφορές, έξοδα
μεταφοράς, έξοδα διαμονής,  έξοδα διατροφή, αμοιβή γραφείου καθώς και νόμιμοι φόροι και
οφειλόμενα πνευματικά δικαιώματα.
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*Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της μουσικής παράστασης θα πρέπει να γίνει ανάθεση
ενοικίασης ειδικού εξοπλισμού, με ανώτερο ύψος δαπάνης 595,20 €, ως κάτωθι :

--για την ηχητική κάλυψη απαιτούνται :
   2 ηχεία d&b ci90 
   2 monitor  d&b max2
   1 ενισχυτή  d&b d12
   1 x powersoft m50q
   1 κονσόλα cadac cdc4 ή midas venice 160

--για την φωτιστική κάλυψη της σκηνής απαιτούνται : 
   8 x led par (φωτορυθμικά) με τις βάσεις τους

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω δαπανών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.095,20 €συμπ.
Φ.Π.Α. 24%.
 
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση του ΚΑ 15.6471.0002
με τίτλο “Λοιπές πολιτικές εκδηλώσεις”, του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δή-
μου Κέας, συνολικού ποσού 3.095,20  € συμπ. ΦΠΑ. 

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

1. 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 3.095,20 € συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α.
15.6471.0002 με τίτλο “Λοιπές πολιτικές εκδηλώσεις”, του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους
2022 του Δήμου Κέας, που αφορά στην κάλυψη εξόδων διοργάνωσης μουσικής παράστασης με
τίτλο “Όλα θα πάνε μια χαρά” με ερμηνεύτρια τη Κλεονίκη Δεμίρη. Η παράσταση θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 11/06/2022 και ώρα 20.30 στον αύλειο χώρο του κτιρίου “Κάστρο  Ιουλίδας
Κέας”.

*Για  τη  επιτυχή  διεξαγωγή  της  παράστασης  θα  γίνει  ανάθεση  σε  ανάδοχο,  ειδικευμένο  σε
διοργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων,  με ανώτερο ύψος δαπάνης τα 2.500,00  €. Στο ποσό
αυτό  θα  συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι  αμοιβές  συνεργατών,  ασφαλιστικές  εισφορές,  έξοδα
μεταφοράς, έξοδα διαμονής, έξοδα διατροφή, αμοιβή γραφείου καθώς και νόμιμοι φόροι.

*Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της μουσικής παράστασης θα γίνει ανάθεση ενοικίασης
ειδικού εξοπλισμού, με ανώτερο ύψος δαπάνης 595,20 €, ως κάτωθι ;
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--για την ηχητική κάλυψη απαιτούνται :
   2 ηχεία d&b ci90 
   2 monitor  d&b max2
   1 ενισχυτή  d&b d12
   1 x powersoft m50q
   1 κονσόλα cadac cdc4 ή midas venice 160

--για την φωτιστική κάλυψη της σκηνής απαιτούνται : 
   8 x led par (φωτορυθμικά) με τις βάσεις τους

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 83/2022



15ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Μαΐου 2022

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.

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                                       Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                      Λουρής Αντώνιος 

                                                         Πατηνιώτη Μαρία 

                                                                    Δεμένεγας Νικόλαος

          Γροσομανίδη Παρασκευή


