
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Άγιος Στέφανος, 6/12/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ :     34042                               
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ :Λ.Λ.Μαραθωνος 29 & Αθ.∆ιάκου 1 
ΤΚ 14565, Αγ.Στέφανος   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Χαλκιαδάκη 
email:halkiadaki@dionysos.gr                                                                                      
ΤΗΛ : 2132030619 
 Fax : 2132030630 
              

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση, εγκατάστασης και χρήσης «τερµατικών συσκευών ασφαλών 
πληρωµών» (P.O.S.) & σύναψης σύµβασης »  
  
 
        Με την ΠΟΛ.1062/16 (ΦΕΚ 1744Β/15-6-2016), που εδράζει στις διατάξεις του  
ΑΝ 1819/51 και του Ν. 4270/14 και έχει εφαρµογή και για τους ∆ήµους και τα δηµοτικά 
ΝΠ∆∆ που έχουν ίδια ταµειακή υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 167 Ν. 3463/06 (Κ∆Κ), ορίζεται ότι οι οφειλές προς το ∆ηµόσιο που 
εισπράττονται από τις ∆.Ο.Υ., καταβάλλονται υποχρεωτικά µε επιταγές ή µε τη χρήση 
χρεωστικών / πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή –ανά ηµέρα- ποσό 
υπερβαίνει συνολικά τα εκατό (100,00) Ευρώ. 
  
Με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 167 Ν. 3463/06(ΦΕΚ: Α/114/2006 ∆ΚΚ), 
ορίζεται ότι για την είσπραξη των εσόδων των ∆ήµων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
Κατά συνέπεια οι διατάξεις του Ν∆ 356/74 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα 
έχουν αναλογική εφαρµογή και για τους ∆ήµους και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆. 
Οµοίως µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 167 Ν. 3463/06 (Κ∆Κ) ορίζεται ότι οι 
διατάξεις του ΑΝ 1819/51 «περί του τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών 
του ∆ηµοσίου», όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρµόζονται ανάλογα και για τα χρέη προς 
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν ίδια ταµειακή υπηρεσία.  
Κατά συνέπεια οι διατάξεις του ΑΝ 1819/51 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν  
σήµερα έχουν αναλογική εφαρµογή στους ∆ήµους και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆ που έχουν ίδια 
ταµειακή υπηρεσία (άρθρο 266 παρ. 11 Ν. 3852/10). 
     Με βάση τα παραπάνω,η Υπηρεσία µας θεωρεί ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου οφείλει  να 
 ανταποκριθεί στην νέα οικονοµική κατάσταση και να µπορεί να διευκολύνει τους 
οφειλέτες του στις συναλλαγές τους. 
Ως γνωστό, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ.185/2011 Α∆Σ, ο ∆ήµος  συνεργάζεται µε την  
τράπεζα Πειραιώς, στην οποία τηρούνται οι τραπεζικοί λογαριασµοί του ∆ήµου καθώς 
και των νοµικών του Προσώπων και µέσω του συγκεκριµένου τραπεζικού ιδρύµατος  



 

εκτελείται η µισθοδοσία του Προσωπικού & πραγµατοποιούνται πάσης φύσεως 
συναλλαγές από και προς τον ∆ήµο. 
Επίσης, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ.33/2013  Α∆Σ, ο ∆ήµος  συνεργάζεται µε την ίδια 
τράπεζα, & για την είσπραξη οφειλών µέσω του ∆ιατραπεζικού Συστήµατος. 
 

   Κατά συνέπεια, για την εύρυθµη λειτουργία του Ταµείου του ∆ήµου & την άµεση  
εκκαθάριση  των συναλλαγών,  απευθυνθήκαµε στην τράπεζα Πειραιώς για την 
προµήθεια και εγκατάσταση «Τερµατικών συσκευών ασφαλών πληρωµών» (P.O.S). 
Η τράπεζα ανταποκρινόµενη στο αίτηµά µας προέβη στην αποστολή προσφοράς, 
σύµφωνα µε την οποία προσφέρει, δωρεάν, δύο (2) τερµατικές ενσύρµατες συσκευές  
 και ποσοστό προµήθειας προσαρµοσµένο στα στοιχεία του ∆ήµου, ανά επιτυχή  
 συναλλαγή, σύµφωνα µε την συνηµµένη προσφορά. 
  
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, βάσει: 
 

1. Των άρθρων  167 & 209 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ: Α/114/2006) ∆ηµοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας. 

2. Τον ΑΝ 1819/51.  
3. Τον Ν. 4270/14. 
4. Το Ν.∆.356/74. 
5.  Την ΠΟΛ.1062/16 (ΦΕΚ 1744Β/15-6-2016). 
6. Τις υπ' αριθµ.185/2011 & 33/2013  Α∆Σ. 
7. Την υπ'αριθµ.πρωτ.33224-29/11/2016 προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς. 

 
Προτείνουµε: 
 
α)την έγκριση εγκατάστασης και χρήσης «Τερµατικών συσκευών ασφαλών 
πληρωµών» (P.O.S) για την είσπραξη των  εσόδων µε χρήση χρεωστικών-πιστωτικών 
καρτών. 
 
β)την έγκριση σύναψης σύµβασης, αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωµών µέσω καρτών 
& εγκατάστασης και χρήσης συσκευών P.O.S,  µε την τράπεζα Πειραιώς, σύµφωνα µε 
την προσφορά της. 
 
γ)να εξουσιοδοτηθεί  ο δήµαρχος ∆ιονύσιος Ζαµάνης για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, µε την Τράπεζα Πειραιώς.  
 
 
Συνηµµένα: 
1.Η υπ'αριθµ.πρωτ.33224-29/11/2016  
προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς. 
Κοινοποίηση: 

 Η Αντιδήµαρχος  
 Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

1.Γραφείο ∆ηµάρχου 
2.Γραφείο Γ.Γ. 
3.  ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών               
4.Αρχείο Ταµειακής Υπηρεσίας 

 ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 

    

   
 



 


