
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                 Αριθµ. Α̟όφ : 322/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 Α̟ό το ̟ρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   13- 11- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 39356/6-11-2017  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου  67    του        

Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:    
……………………………………………………………………………………….. 
 Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας τερµατικών α̟οδοχής 
καρτών (( POS ) στο Ταµείο του ∆ήµου µας για είσ̟ραξη οφειλών 
µε ̟ιστωτική ή χρεωστική κάρτα. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κοκκινίδης Γεώργιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Καραφουλίδης Ανέστης  6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
9 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 9 Μίχος Κωνσταντίνος         
10 Αριστερίδης Ιωάννης 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11 Ανδρεάδης Κων/νος 

    12 Κύρκα Μαρία   
    13 Παπαοικονόµου Παντελής         

14 Βρυζίδου Παρασκευή 
15 Μπίγγας Στέφανος 
16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
17 Τσολακίδης Ισαάκ 
18 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
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19 Καραίσκος Γεώργιος 
20 Απαζίδου Σοφία 
21 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
22 Χόλµπα Αντωνία 

                           
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών     
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………. 
    Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον αντιδήµαρχο κ. 
Ιωάννη Αριστερίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
Σύµφωνα µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3979/11 ό̟ως 
αντικαταστάθηκε  α̟ό την ̟αρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4483/17. 
« Ε̟ιτρέ̟εται η είσ̟ραξη ειδικών φόρων , ̟αράβολων, τελών 
ενσήµων, χαρτοσήµων, ̟ροστίµων και εν γένει η οικονοµική 
εκκαθάριση οφειλών φυσικών ̟ροσώ̟ων και ΝΠΙ∆ ̟ρος φορείς 
του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, καθώς και τους 
ΟΤΑ α και β βαθµού µε χρέωση τρα̟εζικών λογαριασµών ή 
λογαριασµών ̟ληρωµής ̟ου τηρούν οι υ̟όχρεοι ή µε χρέωση 
καρτών ̟ληρωµής ̟ου έχουν εκδοθεί στο όνοµα τους » 
 Σύµφωνα µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4483/2017  
« Η καταβαλλόµενη εφεξής ή τυχόν καταβληθείσα µέχρι την 
έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017 α̟ό τους οτα α και β βαθµού  
̟ροµήθεια ̟ρος τους οικείους ̟αρόχους υ̟ηρεσιών ̟ληρωµών για 
τη  χρήση Τερµατικών α̟οδοχής καρτών ̟ληρωµών »  ( POS ) 
καθώς και για τη µεταφορά χρηµάτων  µέσω λογαριασµών  
̟ληρωµών µε υ̟ηρεσίες  web-banking θεωρείται νόµιµη , εφόσον 
έχει υ̟ογραφεί η σχετική σύµβαση  µε τους οικείους νοµίµως 
αδειοδοτηµένους ̟αρόχους υ̟ηρεσιών ̟ληρωµών αυτού Ν 
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3862/10, ̟ου ̟ληρούν τις ̟ροβλέψεις της ̟αρ, 1 του άρθρου  62 
του Ν. 4170/13 , κατό̟ιν α̟όφασης του αρµοδίου οργάνου των 
ανωτέρω φορέων και των ΟΤΑ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις» 
Η ανωτέρω ρύθµιση κρίθηκε α̟αραίτητη για τη διασφάλιση της 
νοµιµότητας καταβολής των οφειλόµενων, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω δηλαδή για να εξασφαλίζεται η σύννοµη ταµειακή 
διαχείριση των ΟΤΑ α και Β βαθµού και µάλιστα σε σχέση µε τις 
εισ̟ράξεις  µέσω των ανωτέρω µεθόδων µέχρι τη δηµοσίευση του 
Ν. 4483/17. 
 Στο ̟λαίσιο των νέων οικονοµικών δεδοµένων ̟ου έχουν 
δηµιουργηθεί  τόσο της ε̟ιβολής ελέγχου στις τρα̟εζικές 
συναλλαγές  όσο και της γενικότερης αδυναµίας των ̟ολιτών να 
α̟ο̟ληρώσουν τις οφειλές κρίνεται σκό̟ιµη η υιοθέτηση της 
χρήσης ηλεκτρονικής ̟ληρωµής µέσω (( POS ) τόσο για την 
εξυ̟ηρέτηση ̟ολιτών όσο και την εξοικονόµηση ̟όρων του 
∆ήµου. 
Για την εφαρµογή των ανωτέρω ο ∆ήµος θα χρειασθεί ένα  
µηχάνηµα (( POS ) και έχει ζητηθεί α̟ό την Τρά̟εζα Πειραιώς 
̟ου είναι το ̟ιστωτικό ίδρυµα ̟ου κατατίθενται τα χρηµατικά 
διαθέσιµα του ∆ήµου µας να µας καταθέσει ̟ροσφορά . 
Η Τρά̟εζα Πειραιώς κατέθεσε ̟ροσφορά µε χρέωση 0,50% ανά 
συναλλαγή η ο̟οία θα βαρύνει το ∆ήµο . Ε̟ίσης α̟αιτείται 
α̟όφαση του δηµοτικού Συµβουλίου  ̟ου θα εξουσιοδοτηθεί ο 
∆ήµαρχος να υ̟ογράψει τη σχετική αίτηση , τη σύµβαση και να 
̟αραλάβει το τερµατικό . 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 

Αριθµ. α̟όφ. 322/2017 
 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
 
                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την εγκατάσταση και λειτουργία ενός µηχανήµατος 
τερµατικών α̟οδοχής καρτών  (POS )  ̟ου θα µας 
̟αραχωρήσει  δωρεάν η Τρά̟εζα Πειραιώς  µε χρέωση ανά 
συναλλαγή 0,50% για είσ̟ραξη οφειλών  µε ̟ιστωτική ή 
χρεωστική κάρτα. 
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2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να υ̟ογράψει τη σχετική αίτηση, 
τη σύµβαση  και να ̟αραλάβει ένα τερµατικό ( POS ) 

 
 

         Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 322 /2017 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                         Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                  Ζαµανίδης Σάββας 
          

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Καραφουλίδης Ανέστης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 10. Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        11. Αριστερίδης Ιωάννης 

 12.  Κύρκα Μαρία 

 13.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 14. Βρυζίδου Παρασκευή 

 15. Μπίγγας Στέφανος   

 16.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17.  Τσολακίδης Ισαάκ 

              Πτολεµαΐδα 18. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

          Ο Πρόεδρος ∆Σ               19.   Καραϊσκος Γεώργιος 

           20.  Απαζίδου Σοφία 

 21. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

   Πα̟αοικονόµου Παντελής 22. Χόλµπα Αντωνία 
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