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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 8ης/25-11-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 65/2019 
 
ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση και λειτουργία τερματικού μηχανήματος αποδοχής 

καρτών (POS) στο Δημαρχείο Βελβεντού. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε 
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 758/21-11-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και 
ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Κουκόλη Σοφία 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος     
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Τράντα Ιωάννα   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Τέτος Νικόλαος   
13 Παπαδημητρίου Ζήνων   
14 Μανώλας Αριστείδης   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   
       Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος 1 Μυλωνά Κατίνα 
2 Κουκάλης Ζήνων 2 Τζάτσου Βάϊα 
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Παπανδρίτσα Μαρία   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2 Βρακόπουλος Αντώνιος   
  
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
        Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος 
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής: 
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Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3979/11 όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4483/17 « Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών 
φόρων, παράβολων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η 
οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και ΝΠΙ∆ προς φορείς του 
∆ημοσίου και του Ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και τους ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που 
τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο 
όνομα τους ». 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4483/2017 « Η καταβαλλόμενη 
εφεξής ή τυχόν καταβληθείσα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017 από τους 
ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού προμήθεια προς τους οικείους  παρόχους  υπηρεσιών 
πληρωμών για τη χρήση Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών » ( POS ) καθώς 
και για τη μεταφορά χρημάτων μέσω λογαριασμών πληρωμών με υπηρεσίες  web-
banking  θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τους 
οικείους νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αυτού Ν 3862/10, 
που πληρούν τις προβλέψεις της παρ, 1 του άρθρου 62 του Ν. 4170/13 , κατόπιν 
απόφασης του αρμοδίου οργάνου των ανωτέρω φορέων και των ΟΤΑ 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 ΟΤΑ α και Β βαθμού και μάλιστα σε σχέση με τις 
εισπράξεις μέσω των ανωτέρω μεθόδων μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4483/17.  

Στο πλαίσιο των νέων οικονομικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί τόσο 
της επιβολής ελέγχου στις τραπεζικές συναλλαγές όσο και της γενικότερης αδυναμίας 
των πολιτών να αποπληρώσουν τις οφειλές κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση της χρήσης 
ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω ( POS ) τόσο για την εξυπηρέτηση πολιτών όσο και την 
εξοικονόμηση πόρων του ∆ήμου Βελβεντού.  

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο ∆ήμος Βελβεντού θα χρειαστεί ένα 
τερματικό μηχάνημα αποδοχής καρτών (POS) και έχει ζητηθεί από την Τράπεζα 
Πειραιώς, που είναι το πιστωτικό ίδρυμα που κατατίθενται τα χρηματικά διαθέσιμα του 
∆ήμου, να καταθέσει οικονομική προσφορά . 

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε οικονομική προσφορά με χρέωση 0,70% ανά 
συναλλαγή η οποία θα βαρύνει τον Δήμο Βελβεντού .  

Επίσης απαιτείται απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα εξουσιοδοτηθεί ο 
υπάλληλος να υπογράψει τη σχετική αίτηση, τη σύμβαση και να παραλάβει το 
τερματικό .  
         Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για: 

1. Την εγκατάσταση και λειτουργία τερματικού μηχανήματος αποδοχής καρτών 
(POS) στο Δημαρχείο Βελβεντού, 

2. Την εξουσιοδότηση ενός υπαλλήλου  για την υπογραφή της  σχετικής 
αίτησης, της σύμβασης και να παραλάβει ένα τερματικό ( POS ). 
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και αφού  έθεσε τις 

απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα 
μαγνητοφωνημένα πρακτικά,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την εγκατάσταση και λειτουργία τερματικού μηχανήματος αποδοχής 
καρτών (POS) στο Δημαρχείο Βελβεντού. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Στεργιόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου, τακτικό υπάλληλο του 
Δήμου Βελβεντού, να υπογράψει τη σχετική αίτηση , τη σύμβαση και να 
παραλάβει το τερματικό μηχάνημα αποδοχής καρτών (POS). 

 
 
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2019. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 
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Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό 26 Νοεμβρίου 2019 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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