
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 35/28-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 533/2016      ΘΕΜΑ :  «Μεταφορά σε τραπεζικό 

οργανισµό των διαθεσίµων του ∆ήµου» 

  

 Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 28η-12-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 44833/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 25 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 

αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

  

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αναγνώστου Πασχάλης 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 
4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Λαγός Νικόλαος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Κεφαλάς Ανέστης 
6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Σαµαράς Σωκράτης 

7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Χρυσοχόου Παύλος 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Πράτανος Απόστολος 
9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   
11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   
13 Καρκατζίνος Νικόλαος   

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

15 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   
16 Κοντοπίδης Γεώργιος   

17 Λιάντας ∆ηµήτριος   
18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19 Μουστάκας Βασίλειος   
20 Πονερίδης Παναγιώτης   

21 Σαραφιανός Χρήστος   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   
25 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
To 11o θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 2ο.  
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Λόγω αποχώρησης του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου µετά από τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο Αντιδήµαρχος κ. 
Γκουστίλης Θεόδωρος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση 
∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του συµβουλίου 
την από 16-12-2016 εισήγηση του ∆ηµοτικού Ταµία κου Ανδροβιτσανέα Νικολάου, µε την 
οποία προτείνεται η µεταφορά σε οργανισµό των διαθεσίµων του ∆ήµου και το άνοιγµα 
σχετικού Τραπεζικού λογαριασµού.  
 
Συγκεκριµένα  οι συνολικές καταθέσεις του ∆ήµου Θέρµης είναι , ανά Τράπεζα, οι εξής : 

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ   28/12/16 

ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ      

ΑΤΤΙΚΗΣ   406.901,55 € 6.287.709,00 €                       6.694.610,55 € ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  403.843,13 €  111.303,77 €  € 194,98€        515.341,88 €           ΣΥΝΟΛΟ  

EUROBANK        1.699.392,40 € ΣΥΝΟΛΟ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.909.344,83 €  

Ανεξάρτητα από τις όποιες αυξοµειώσεις  που προκύπτουν από την λειτουργία του ∆ήµου, 
τα συνολικά κατατεθειµένα κεφάλαια του ∆ήµου Θέρµης σε όλες τις τράπεζες που 
συνεργάζεται ο ∆ήµος Θέρµης (Πειραιώς ,Εurobank  και Αττικής) υπερβαίνουν σταθερά το 
ποσόν των 6.000.000€  ολόκληρο το 2016.  

Με το αριθµ 44363/20-12-2016 έγγραφο της υπηρεσίας  προς τις θεσµικές τράπεζες, 
την Τράπεζα Αττικής και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ο ∆ήµος ζήτησε από τις 
ανωτέρω τράπεζες να γνωστοποιήσουν το  προσφερόµενο επιτόκιο για  ποσόν 3.000.000€ 
επί έξι µήνες, ώστε να ερευνηθεί εάν είναι σκόπιµη η αποθεµατοποίηση  ενός µέρους των 
διαθεσίµων .  

Οι τράπεζες ανταποκρινόµενες στην πρόσκληση , έστειλαν εγγράφως ή µε 
τηλεοµοιοτυπία τις απαντήσεις τους, από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:  

1)Ταµείο  Παρακαταθηκών και ∆ανείων:  2,25%,  (σε λογαριασµό όψεως) 

2) Τράπεζα Αττικής: 1,57%(καθαρό 1,33%) 

3) ALPHA BANK: 0,70% 

4) Τράπεζα Πειραιώς 1,20%  

5) Εurobank : 1,30% 

6) Εθνική Τράπεζα : 1,20% 

Από τις απαντήσεις των Τραπεζών , προκύπτει ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών 
προσφέρει το υψηλότερο επιτόκιο και µάλιστα δίχως δέσµευση των κεφαλαίων , καθώς αυτό 
δίδεται σε λογαριασµό όψεως, δίχως χρονικούς ή ποσοτικούς περιορισµούς στην κίνηση 
κεφαλαίων.   
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 Συνεπώς,  η υπηρεσία προτείνει προς το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  να αποφασίσει το 
άνοιγµα λογαριασµού στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ώστε να επωφεληθεί ο 
∆ήµος των υψηλότερων επιτοκίων,  καθώς µάλιστα ο λογαριασµός  θα λειτουργεί ως κοινός 
λογαριασµός όψεως δίχως να εµποδίζει την τρέχουσα λειτουργία του ∆ήµου (εισπράξεις, 
πληρωµές κ.λπ), επιτυγχάνοντας βέλτιστη απόδοση και λειτουργικότητα, εξουσιοδοτώντας 
τον κ. ∆ήµαρχο να εκδώσει τις αναγκαίες αποφάσεις . 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και του δηµοτικού ταµία καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα    

 

1. Εγκρίνει τη µεταφορά των διαθεσίµων χρηµατικών υπολοίπων του ∆ήµου σε  
λογαριασµό όψεως που θα ανοίξει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

2. Ορίζει διαχειριστή του λογαριασµού τον δηµοτικό ταµία κ. Ανδροβιτσανέα Νικόλαο µε 
την αναπληρώτριά του κ. Πάντου ∆ήµητρα  τους οποίους και εξουσιοδοτεί να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγµα του νέου λογαριασµού.  Οι 
ανωτέρω θα έχουν πλήρη και αποκλειστική πρόσβαση στην διαχείριση του 
λογαριασµού τον οποίον θα διαχειρίζονται  

3. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Θέρµης κ. Παπαδόπουλο Θεόδωρο να προβεί σε έκδοση 
και υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα απαιτηθούν  

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 533/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ          

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

                     ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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