
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  18/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            

ΘΕΜΑ: Μεταφορά ή µη των τραπεζικών διαθεσίµων του ∆. Ψαρών 
στην Τράπεζα της Ελλάδος 

Αρ. Απόφασης: 79/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 16η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας 

∆ευτέρα και ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.1467/12-10-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                               3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                4.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                5.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                      
6.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 6.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
7.Χαχούλης Φώτης                                                                                      (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 

 νόµιµα) 
 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να 
συζητηθεί και το εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα: 
 

1) Ορισµός εκπροσώπου του ∆. Ψαρών στη Συντονιστική Επιτροπή Τουρισµού Χίου- Οινουσσών- 
Ψαρών 

 
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι το δηµοτικό συµβούλιο πρέπει άµεσα να αποφασίσει σχετικά 
µε τον ορισµό εκπροσώπου του ∆. Ψαρών στη Συντονιστική Επιτροπή Τουρισµού Χίου- Οινουσσών- 
Ψαρών κατόπιν του υπ’ αριθµ. 56252/16 της 13/10/2017 εγγράφου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
στο οποίο ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία η 20/10/2017. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος και αποδέχεται την πρόταση 
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. 
∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 
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Στο υπ΄ αριθµ. 2/66965/∆Λ∆ της 13/09/2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που 
αφορά στη Μεταφορά διαθεσίµων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις οµάδες Λογαριασµών 
Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και του Νο 260-Ταµειακής ∆ιαχείρισης στην Τράπεζα της 
Ελλάδος’’ αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής: 
«Α. Όπως γνωρίζετε, το ανωτέρω νοµικό πλαίσιο καθιστά υποχρεωτική την µεταφορά των 
πλεοναζόντων κεφαλαίων και ταµειακών διαθεσίµων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις 
Οµάδες Λογαριασµών 250-Κοινό Κεφάλαιο και 260-Ταµειακή ∆ιαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταµειακών 
τους αναγκών για το επόµενο δεκαπενθήµερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους 
ανωτέρω φορείς στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η µη συµµόρφωση των υπόχρεων 
φορέων   µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί µεταφοράς διαθεσίµων στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, επισύρει τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις για τα αρµόδια 
όργανα τους. 
Β. Με το αρ. οικ. 2/46917/∆Λ∆/19-06-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Λογαριασµών ∆ηµοσίου, προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος, ζητήθηκε η καταγραφή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι 
έχουν µεταφέρει διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα στις προαναφερθείσες Οµάδες 
Λογαριασµών κατ’ εφαρµογή των οριζόµενων στο ανωτέρω (α) και (δ) ισχύον νοµικό πλαίσιο. Από 
την επεξεργασία του σχετικού αρχείου που περιήλθε στην Υπηρεσία µας, διαπιστώθηκε ότι ένας 
αριθµός εποπτευόµενων φορέων δεν έχει συµµορφωθεί µε τις προαναφερθείσες διατάξεις. 
Κατόπιν των ανωτέρω, σας επισυνάπτουµε σχετικό αρχείο µε τους φορείς που εµφανίζονται να µην 
έχουν προβεί στην µεταφορά διαθεσίµων µέχρι 15/06/2017 στην Τράπεζα της Ελλάδος και 
παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες αναφορικά µε τα προαναφερθέντα, µε 
καταληκτική ηµεροµηνία την 29/09/2017, καθώς και για την σχετική ενηµέρωση της Υπηρεσίας 
µας. 
Γ. Επισηµαίνεται ότι τα διαθέσιµα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που κατατίθενται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος χρησιµοποιούνται από τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ) 
για την σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταµειακής ρευστότητας και συγκεκριµένα 
συµφωνιών αγοράς και επαναπώλησης Εντόκων Γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Με τον τρόπο 
αυτόν, τα µεταφερόµενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άµεσα ή εντός ολίγων ηµερών 
διαθέσιµα στους φορείς, οι οποίοι δύνανται ταυτόχρονα να διατηρούν ταµειακά διαθέσιµα και στις 
εµπορικές τράπεζες προκειµένου να καλύπτουν τις ταµειακές τους ανάγκες για διάστηµα 15 ηµερών. 
Επίσης, µέσω των ανωτέρω βραχυχρόνιων πράξεων εξασφαλίζονται για τους φορείς ελκυστικές 
αποδόσεις, οι οποίες κατά κανόνα υπερβαίνουν σηµαντικά τις αντίστοιχες αποδόσεις που 
προσφέρονται από το εµπορικό τραπεζικό σύστηµα. Χαρακτηριστικά, σηµειώνεται ότι για το πρώτο 
εξάµηνο του τρέχοντος έτους, η ονοµαστική ετήσια καθαρή απόδοση ανήλθε σε περίπου 3,15%. 
Συνεπώς, η διατήρηση διαθεσίµων σε λογαριασµούς εµπορικών τραπεζών µε χαµηλότερη απόδοση 
από εκείνη που προσφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, ισοδυναµεί µε απώλεια εσόδων για τον φορέα….» 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε µε απόφαση του στις 20 Σεπτεµβρίου επικαιροποίησε την 
προηγούµενη σχετική απόφαση του, αρνούµενο την υποχρεωτική µεταφορά των όποιων 
αποθεµατικών των δήµων προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη: 

• Το υπ΄ αριθµ. 2/66965/∆Λ∆ της 13/09/2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
• Την από 20/09/2017 απόφαση της ΚΕ∆Ε 
• Την 29/2015 απόφαση ∆Σ του ∆ήµου Ψαρών 
• Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο κ. Κωνσταντίνο Βρατσάνο να 

διερευνήσει περαιτέρω τα ισχύοντα επιτόκια των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 

 

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 79/2017 
 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                        Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                         Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
 
                                                        Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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