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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  2/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  11/2016                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και
ώρα 17:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 136/18-
2-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε  νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών   (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Φρατζέσκου Αθηνά
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών  παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη
το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών
την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου.
Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα
εξής:  
«1. Εφόσον η  διαχείριση  των εσόδων  ενός  Δήμου ή  μιας  Κοινότητας  έχει  ανατεθεί  στο  Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, το χρηματικό υπόλοιπο που απομένει στα δημόσια ταμεία στο  τέλος
κάθε έτους  κατατίθεται  εντόκως στο ταμείο αυτό.  Το επιτόκιο μπορεί να είναι  κατώτερο από το
επιτόκιο των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά  μία μονάδα το πολύ.
Το  προϊόν  του  τόκου  εμφανίζεται  σε  ιδιαίτερο  λογαριασμό  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και
Δανείων.
2. Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας  ορίζεται
με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και
Οικονομίας  και  Οικονομικών.  Τα  υπόλοιπα  κατατίθενται  εντόκως,  σε  λογαριασμό  όψεως  ή 
προθεσμιακό,  σε  πιστωτικό  ίδρυμα  που  καθορίζεται  με  απόφαση  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού 
συμβουλίου.  Τοποθέτηση  των  ταμειακών  διαθεσίμων  σε  άλλου  είδους  τραπεζικά  και 
χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.»
Κατ΄  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  εκδόθηκε  η  ΚΥΑ  4686/22.01.2008  (ΦΕΚ
164/05.02.2008) Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται
σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο, η οποία ορίζει τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση προθεσμιακής κατάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Θυριανός  Μιχαήλ
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: ΩΦΧΒΩΗΧ-ΔΞΟ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

«1.Καθορίζει  ως  ανώτατο  όριο  του  χρηματικού  ποσού  που  μπορεί  να  διατηρείται  σε  μετρητά
(τραπεζογραμμάτια  και  κέρματα)  στο  χρηματοκιβώτιο  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  ταμείου,  σε
ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης του οικείου ΟΤΑ,  ποσοστό δέκα
τοις  εκατό  (10%)  του  ενός  δωδεκάτου  (1/12)  του  συνολικού  ποσού  που  του  κατανεμήθηκε
αποκλειστικά ως τακτική επιχορήγηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στη σχετική απόφασή μας περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων
και Κοινοτήτων.
2.Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, με απόφασή του που εκδίδεται αμέσως μετά την ψήφιση του
προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ και που ισχύει για το έτος που αφορά ο προϋπολογισμός, δύναται
να  καθορίζει  μικρότερο  χρηματικό  ποσό,  τηρούμενο  σε  μετρητά  στο  ταμείο  του  δήμου  ή  της
κοινότητας,  από  το  ανωτέρω  τιθέμενο  όριο,  εκτιμώντας  τις  πραγματικές  συναλλακτικές  ανάγκες
αυτού/ής.»
Έχοντας υπόψη μας το ύψος του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου και υπό το πρίσμα του θεσμικού
πλαισίου της ανωτέρω διάταξης, πραγματοποιήσαμε διερευνητική αλληλογραφία για την κατάθεση
των ταμειακών μας διαθεσίμων, με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής προσφοράς.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 τις παρ.1, 2 του άρθρου 171 του Ν. 3463/06 
 την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008
 το άρθρο 65 του Ν.3852/10
 την υπ’ αρ. 0008139/19-2-2016 προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με την οποία για τη

τοποθέτηση σε προθεσμιακή κατάθεση ποσού 1.500.000,00 € το επιτόκιο ανέρχεται στο 1,10%.
Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)  Δεν  εγκρίνει τη  κατάθεση  του  ταμειακού  υπολοίπου  του  δήμου  ύψους  1,5  εκατ.  ευρώ
(1.500.000,00  €)  σε  ειδικό  προθεσμιακό  λογαριασμό  της  Τράπεζας  Πειραιώς,  διάρκειας  ενός  (1)
έτους, διότι κρίνεται ότι το επιτόκιο 1,10% είναι πολύ χαμηλό, δεδομένου ότι οι λογαριασμοί όψεως
θα εκτοκίζονται εφεξής με σταθερό επιτόκιο 1,30% έως 30/9/2016.

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Βρατσάνο Κωνσταντίνο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: ΩΦΧΒΩΗΧ-ΔΞΟ
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