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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης
Σήμερα 26 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.29843/20.10.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα είκοσι εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία Γραμματέας, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6)
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7) Σερέτη Χριστίνα, 8) Καλαρρύτης Χρήστος, 9) Ζαννιά Ευφημία, 10) Αντζινάς
Ιωάννης, 11) Βιδάλης Παναγιώτης, 12) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13) Δημητρόπουλος Άγγελος, 14)
Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 15) Καλούδης Κων/νος, 16) Μπασούρης Μαρίνος, 17) Α. Κούρτης 18)
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 19) Νικηφόρος Ιωάννης, 20) Καπίρη Ελένη, 21) Κοκοτίνης Χρήστος, 22)
Ασβεστάς Δημήτριος, 23) Καλαντίδης Δημήτριος, 24) Αντύπας Γεώργιος, 25) Δουβή Αγγελική, 26)
Αγαδάκος Γεώργιος, 27) Τσατσούλη Αναστασία, 28) Κουρής Μιχαήλ, 29) Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1)
Γιαννάκης Χρήστος, 2) Χωματά Αικατερίνη, 3) Μαρκουλάκη Αικατερίνης, 4) Γρηγορέας Ιωάννης, 5)
Γεωργίου Δημήτριος, 6) Αναγνώστου Ιωάννης, 7) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 8) Ευσταθίου Αναστάσιος, 9)
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 10) Πούλος Ιωάννης, 11) Πίκουλα Αργυρώ, 12) Σεφτελής Κων/νος, δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Ειδικός Σύμβουλος του
Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο κ. Κοντονίκας, η υπάλληλος
του Δήμου κ. Πεταχτή, και ο ορκωτός λογιστής κ. Καρναβάς.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 364/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τοποθέτησης τερματικής συσκευής αποδοχής καρτών πληρωμής (POS) και
υπογραφή σχετικής σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή και Αγαδάκος)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.27824/2017 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/2011) όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4483/17:«Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων,
χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ.
προς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού με
χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών
πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.»
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 43 του Ν.4483/17:
«H καταβαλλόμενη εφεξής ή η τυχόν καταβληθείσα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης
ισχύος 31.07.2017) από τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού προμήθεια προς τους οικείους παρόχους υπηρεσιών
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πληρωμών για τη χρήση «Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών» (P.O.S), καθώς
και για τη μεταφορά χρημάτων μέσω λογαριασμών πληρωμών με υπηρεσίες τύπου web-banking, θεωρείται
νόμιμη, εφόσον έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τους οικείους νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους
υπηρεσιών πληρωμών του N. 3862/2010, που πληρούν τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του N.
4170/2013, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου των ανωτέρω φορέων και των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.» Η ανωτέρω ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη για τη διασφάλιση της νομιμότητας καταβολής
των οφειλόμενων, σύμφωνα µε τα ανωτέρω, δηλαδή για να εξασφαλίζεται η σύννομη ταμειακή διαχείριση των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και μάλιστα σε σχέση µε τις εισπράξεις µέσω των ανωτέρω μεθόδων μέχρι τη
δημοσίευση του Ν. 4483/17.Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 171 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) ορίζεται μεταξύ
των άλλων ότι το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ταμίας ορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και
Οικονομικών (ΚΥΑ 4686/22-1-2008 ΦΕΚ 164/5-2-2008). Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό
όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ανάγκη χρήσης τερματικής συσκευής αποδοχής καρτών πληρωμής
(πιστωτικών/χρεωστικών) (P.O.S.) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών προτείνουμε την υπογραφή
σχετικής σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στο οποίο διαθέτει τα
χρηματικά του διαθέσιμα ο Δήμος, για την απόκτηση και χρήση τερματικής συσκευής αποδοχής καρτών
πληρωμών (P.O.S.) για το Ταμείο του Δήμου, ούτως ώστε να θεωρείται νόμιμη η καταβαλλόμενη προμήθεια.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, το Ν.4483/17, το Ν.
3979/11
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την χρήση τερματικής συσκευής αποδοχής καρτών πληρωμής (πιστωτικών/χρεωστικών)
(P.O.S.) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
2. Εγκρίνει την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, στο οποίο διαθέτει τα χρηματικά του διαθέσιμα ο Δήμος, για την απόκτηση και χρήση
τερματικής συσκευής αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.) για το Ταμείο του Δήμου, ούτως ώστε να
θεωρείται νόμιμη η καταβαλλόμενη προμήθεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 364/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 30.10.2017

Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης,
Α.Παναγιώταρης, Ι.Νικηφόρος,Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης
Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Τσατσούλη, Μ.Κουρής, Γ.Σόφης
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