
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 8/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή τετάρτη (24
η
) του μηνός Μαΐου του έτους 2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 8/19.5.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία 

Σαράντη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Πάνο  Ιωακείμ 

8 Σαράντη Μαρία 22 Χριστιανού Αγγελική 

9 Γκλάβας  Γεώργιος 23   

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Κυριάκου Ιφιγένεια 25   

12 Λιόντας  Γεώργιος 26   

13 Σιδέρης Νικόλαος    

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5 Ζιούπου  Άννα 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης 

 

Αριθμός θέματος : 6
ο 

έκτακτο 

Τοποθέτηση POS στο Δήμο Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 172  

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 6
ο
 θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του 

θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 

θέματος και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

«Με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Ν. 4446/2016 τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του 
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άρθρου 20 του ν. 3842/2010 και πλέον από 22.12.2015 μειώθηκε το όριο των συναλλαγών από 

1.500 σε 500 ευρώ, πάνω από το οποίο θα πρέπει οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών – 

καταναλωτών και επιχειρήσεων (για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) να γίνονται 

αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. 

Συνεπώς η εξόφληση όλων των συναλλαγών άνω των 500 ευρώ (σ.σ. τελική τιμή με 

Φ.Π.Α.) μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.) πρέπει 

να πραγματοποιείται αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου 

ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (π.χ. όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τραπεζικό 

έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. 

Λόγω της επιβολής ελέγχου στις τραπεζικές συναλλαγές αλλά και της γενικότερης 

αδυναμίας των πολιτών να αποπληρώσουν τις οφειλές/χρέη τους, κρίνεται σκόπιμη η 

υιοθέτηση της χρήσης ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω POS, τόσο για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών όσο και την εξοικονόμηση πόρων του Δήμου. Με την δομική αυτή αλλαγή, ο Δήμος 

Πολυγύρου μπορεί να αναμένει αύξηση των εσόδων του και αποσυμφόρηση των 

εισπρακτόρων του Δήμου. 

Επιπλέον, η εισαγωγή των ηλεκτρονικών πληρωμών βρίσκεται εν γένει σε απόλυτη 

συνέπεια και με την εισαγωγή ψηφιακών υποδομών για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Ο δήμος Πολυγύρου χρειάζεται περί τα πέντε (5) μηχανήματα POS τόσο για την 

εξυπηρέτηση των κεντρικών ταμείων, όσο και την κάλυψη ταμείων περιφερειακά. 

Στόχος μεταξύ άλλων είναι να μπουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές για τη διευκόλυνση 

των δημοτών στις συναλλαγές τους με τον δήμο και να περιοριστεί έως και να καταργηθεί η 

χρήση και διακίνηση μετρητών σε χώρους συναλλαγών εκτός του κεντρικού ταμείου. 

Μετά την έγκριση της εγκατάστασης και λειτουργίας των τερματικών POS, θα κινηθεί 

η διαδικασία αποστολής, σε πιστωτικά ιδρύματα, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την υποβολή  προτάσεων – προσφορών σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων αυτόματων 

συναλλαγών (POS) σε δημοτικά κτίρια και σε κοινότητες για την εξυπηρέτηση των δημοτών. 

Τα κριτήρια επιλογής 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η υποβολή σχετικών προσφορών από τα πιστωτικά 

ιδρύματα και θα γίνει η αξιολόγησή τους με γνώμονα τη συμφερότερη πρόταση – προσφορά 

που: 

Α) θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στο πρόγραμμα δόσεων,  

Β) θα απαλλάξει τον Δήμο από σχετικές υποχρεώσεις και δαπάνες αγοράς των 

μηχανημάτων 

Γ) θα απαλλάξει τον Δήμο από κάθε δαπάνη συντήρησης και αποκατάστασης τυχόν 

βλαβών των μηχανημάτων 

Τέλος, η όποια επιβάρυνση προκύπτει για τον δήμο από τυχόν προμήθειες συναλλαγών 

ανά μηχάνημα, θα αντισταθμίζεται από την ελάφρυνση που συνεπάγεται σ’ ότι αφορά 

υποχρεώσεις ασφαλείας, φύλαξης και μεταφοράς χρημάτων. 

Οι λόγοι για τους οποίους δεν ήταν εφικτό ακόμα να χρησιμοποιούνται τα αυτόματα 

μηχανήματα από τους ΟΤΑ για την είσπραξη των εσόδων τους είναι η δημιουργία 

προβλημάτων στην ταμειακή διαχείριση. Ουσιαστικά υπάρχει το κόστος της συνδρομής 

χρήσης των συγκεκριμένων μηχανημάτων και της τραπεζικής προμήθειας επί των συναλλαγών 

όπως επίσης και η πίστωση του λογαριασμού που δεν θα είναι άμεση μετά το κλείσιμο του 

ταμείου. 

Για το θέμα έχει κατατεθεί αίτημα της ΚΕΔΕ προς το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε οι 

Δήμοι να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα POS για τις συναλλαγές με τους πολίτες αλλά και 

να απαλλαγούν από την καταβολή προμήθειας προς τις τράπεζες. 

Καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει και να ψηφίσει την εν λόγω δαπάνη. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
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Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 143/2017 

απόφαση Δ.Σ. και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δεχόμαστε την προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς για την προμήθεια 5 μηχανημάτων 

αποδοχής καρτών (POS), η οποία προτείνει την ακόλουθη προσφορά για την παροχή 

υπηρεσιών αποδοχής καρτών μέσω τερματικών POS: 

Κάρτες έκδοσης άλλων Τραπεζών 

Διακριτικό Γνώρισμα Ποσοστό % Ποσό (Ευρώ) 

Maestro 0.65 0.0 

VCN/BSA MasterCard 0.65 0.0 

Χρεωστικές κάρτες MasterCard 0.65 0.0 

Χρεωστικές κάρτες Visa 0.65 0.0 

Εταιρικές κάρτες MasterCard 0.65 0.0 

Εταιρικές κάρτες Visa 0.65 0.0 

Πιστωτικές κάρτες MasterCard 0.65 0.0 

Πιστωτικές κάρτες Visa 0.65 0.0 

UNION PAY 1,60 0.0 

 

Κάρτες έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς 

Διακριτικό Γνώρισμα Ποσοστό % Ποσό (Ευρώ) 

Maestro 0.65 0.0 

Retail Card 0.65 0.0 

Χρεωστικές κάρτες MasterCard 0.65 0.0 

Χρεωστικές κάρτες Visa 0.65 0.0 

Εταιρικές κάρτες MasterCard 0.65 0.0 

Εταιρικές κάρτες Visa 0.65 0.0 

Πιστωτικές κάρτες MasterCard 0.65 0.0 

Πιστωτικές κάρτες Visa 0.65 0.0 

Προπληρωμένες κάρτες MasterCard 0.65 0.0 

Προπληρωμένες κάρτες Visa 0.65 0.0 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή της σύμβασης με 

την Τράπεζα Πειραιώς.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 172/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 29-5-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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