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Θέμα: « Άνοιγμα λογαριασμών σε Τράπεζα (όψεως και προθεσμίας) Δήμου Κάσου » 

   

 

 

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  28η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 , συνήλθε 

σε συνεδρίαση μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθέναν  από 

τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε 

σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 μέλη, ήτοι: 

 

Παρόντες         Απόντες 
 

1. Ιωάννης   Ασπράς Πρόεδρος       1. Αντώνιος Χατζηπέτρου Εκτός Κάσου 

2. Μαρία Φραγκούλη Γραμματέας               

3. Γεώργιος Κουριαντάκης Μέλος                

4. Ιωάννης Μονδάνος Μέλος 

5. Μηνάς Ιερομόναχος Μέλος 

6. Κωνσταντίνος Μηνάς Μέλος                           

7. Εμμανουήλ Σοφίλλας Μέλος                                  

8. Φωτεινή Αρπατζή Μέλος 

9. Ευαγγελία Δημητρίου Μέλος 

10. Εμμανουήλ Μανούσος Μέλος 

11. Ιωάννης Νικολάου Μέλος 

12. Αντώνιος Ζάγορας Μέλος 

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Το Σώμα αποφασίζει και εγκρίνει το κατεπείγον του χαρακτήρα του Δ.Σ (άρθρο 95 παρ.4 

Ν.3463/2006) 

Ο Αντιδήμαρχος  και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος  το  θέμα ημερήσιας 

διάταξης εξέθεσε ότι: 

Με το υπ' αριθ. 157/21-01-2014  έγγραφό μας προς τα υποκαταστήματα των τραπεζικών ιδρυμάτων 

που εδρεύουν στην περιοχή μας, γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Δήμου μας, συμφώνως και με τις 

διατάξεις της παρ. 1  και 2 του άρ. 171 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 143 Α') «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων», για το άνοιγμα  εντόκου  λογαριασμού  όψεως ,και λογαριασμού προθεσμίας  

προκειμένου να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα προσφορά υπέρ του Δήμου. 

Συγκεκριμένα η ενημερωτική επιστολή επιδόθηκε στις τράπεζες: 

- ALPHA BANK , Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Τράπεζα  Πειραιώς   
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Από τα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα ζητήθηκε η υποβολή γραπτών προσφορών. Με την κατάθεση  

των  προσφορών  από τα παραπάνω τραπεζικά ιδρύματα, έγινε έλεγχος  από τα μέλη του ΔΣ και έχουν 

ως εξής: 

- ALPHA BANK  επιτόκιο 3,4 % σε λογαριασμό προθεσμίας διάρκειας 1,2,3 ή 6 μηνών και σε 

λογαριασμό όψεως επιτόκιο 2,5%. 

- Εθνική Τράπεζα Ελλάδος  επιτόκιο 3,00 % σε λογαριασμό προθεσμίας διάρκειας 1-4 μηνών. 

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ATE Bank  επιτόκιο 3,00 % σε λογαριασμό προθεσμίας διάρκειας 1,2,3 και 

πιτόκιο 2,85% για διάρκεια 6 μηνών. 

Καλείται όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω εκτεθέντων, αποφασίσει 

για την πλέον συμφέρουσα προσφορά που παράλληλα να διασφαλίζει και τα χρήματα που ο Δήμος 

Κάσου διαχειρίζεται προς όφελος των κατοίκων και δημοτών του. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνω :  

α) Τη διατήρηση του λογαριασμού όψεως στην Αlpha Bank με επιτόκιο 2,50%.  

β) Το ποσό των 1.200.000,00  € στον ήδη  υπάρχοντα λογαριασμό όψεως ,να μεταφερθεί σε νέα 

προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 6 μηνών με επιτόκιο 3,40%.  

γ) Το ποσό των  300.000,00  € στον ήδη  υπάρχοντα λογαριασμό όψεως ,να μεταφερθεί σε νέα 

προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 2 μηνών με επιτόκιο 3,40% . 

δ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως να παραμείνει ως έχει στο λογαριασμό με επιτόκιο 2,50%. 

ε) Τη διατήρηση του λογαριασμού μισθοδοσίας του προσωπικού μέσω της Ε.Α.Π. 

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω προτείνω να  εξουσιοδοτήσει  το Δημοτικό Συμβούλιο τον 

Δήμαρχο  για την υπογραφή των ανάλογων συμβάσεων. 

Ανατίθεται στον εκάστοτε Ταμία και στην εκάστοτε Διευθύντρια Οικονομικών( και στους 

αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας τους) του Δήμου Καρπάθου να συνυπογράφουν τις 

επιταγές σε βάρος του  λογαριασμού όψεως . Στις επιταγές θα υπάρχουν πάντα δύο υπογραφές 

απαραιτήτως (του Ταμία και της Διευθύντριας Οικονομικών ή των αναπληρωτών τους). Η 

εκπροσώπηση αυτή ισχύει μέχρι τις 31/12/2014. 

Για την παραλαβή των μπλοκ επιταγών, EXTRAIT και οπουδήποτε εγγράφου που αφορά την 

Ταμειακή υπηρεσία εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω με τους αναπληρωτές τους. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α : 

 

Αποδέχεται την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου, 

αποφασίζοντας : 

1. Τη διατήρηση του  έντοκου λογαριασμού όψεως με επιτόκιο 2,50% .  

2. Το άνοιγμα  δύο λογαριασμών  προθεσμίας ποσού 1.200.000,00 € και 300.000,00 € διάρκειας 6   

και 2 μηνών αντίστοιχα με επιτόκιο 3,4%  στην Alpa Τράπεζα –κατάστημα Κάσου. 

3. Για την υλοποίηση των ανωτέρω εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Κάσου για την υπογραφή των 

ανάλογων συμβάσεων. 

4. Ανατίθεται στον εκάστοτε Ταμία και στην εκάστοτε Διευθύντρια Οικονομικών ( και στους 

αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας τους)  του Δήμου Καρπάθου να συνυπογράφουν τις 

επιταγές σε βάρος του συγκεκριμένου λογαριασμού . Στις επιταγές θα υπάρχουν πάντα δύο υπογραφές 

απαραιτήτως (του Ταμία και της Διευθύντριας Οικονομικών ή των αναπληρωτών τους).  

Η εκπροσώπηση αυτή ισχύει μέχρι τις 31/12/2014. 

Για την παραλαβή των μπλοκ επιταγών, EXTRAIT και οπουδήποτε εγγράφου που αφορά την 

Ταμειακή υπηρεσία εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω με τους αναπληρωτές τους. 

5. Τη διατήρηση του λογαριασμού μισθοδοσίας του προσωπικού μέσω της Ε.Α.Π. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΕΙ-595



 

Η απόφαση πήρε α/α 4/2014 

 

        Ο Πρόεδρος      Ο Δήμαρχος                         Ο Αντιδήμαρχος 

Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς   Υπ: Δημήτριος Εμμ. Ερωτόκριτος    Υπ: Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης 

   

     Τα Μέλη 

Μαρία Φραγκούλη 

Ιωάννης Μονδάνος 

Μηνάς Ιερομόναχος 

Κωνσταντίνος Μηνάς 

Φωτεινή Αρπατζή  

Εμμανουήλ Σοφίλλας  

Ευαγγελία Δημητρίου 

Αντώνιος Ζάγορας 

Εμμανουήλ Μανούσος 

Ιωάννης Νικολάου 
 

     

 

Ακριβές Απόσπασμα      

από το Βιβλίο Πρακτικών   

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου   Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

         Ιωάννης Μιχ. Ασπράς       Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη  
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