ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 79
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 3038/20-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
1. Κοντοµίχης Ευάγγελος
2. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Τριλίβας Χρήστος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γρηγόρη Ασπασία
5. Κούρτης Φίλιππος
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Αραβανής Βασίλειος
8. Βλάχος Κων/νος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
9. Σκληρός Φίλιππος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12.
13.
13. Βλάχος Ευστάθιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
16. Καρφάκη Μαριάννα
16.
17. Κατωπόδη Ευανθία
17.
18. Βικέντιος Νικόλαος
18.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος και Κατωπόδη
19. Ζουριδάκης Ευτύχιος
19. Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
20. 2ου θέµατος της Η.∆.
20. Καββαδάς Θωµάς
21. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
21.
22. Θερµός Ευάγγελος
22.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
23. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
24. Γληγόρης Κων/νος
24.
25.
25.
26.
26.
27.
27.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 7/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για την εγκατάσταση και χρήση τριών (3) τερµατικών συσκευών ασφαλών πληρωµών
(P.O.S.) στο Ταµείο του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
οµόφωνα, µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης
του θέµατος: Απόφαση ∆.Σ. για την εγκατάσταση και χρήση τριών (3) τερµατικών συσκευών ασφαλών
πληρωµών (P.O.S.) στο Ταµείο του ∆ήµου Λευκάδας», λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο, κ. Μάρκο Νικητάκη, ο
οποίος είπε τα εξής:
«1.Με την ΠΟΛ.1062/26-05-2016 (ΦΕΚ 1744 Β’/05-06-2016) που εδράζει στις διατάξεις του ΑΝ 1819/51,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν. 4270/14, ορίζεται ότι οι οφειλές προς το ∆ηµόσιο που
εισπράττονται από τις ∆ΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα καταβάλλονται υποχρεωτικά µε επιταγές ή µε τη χρήση
χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή -ανά ηµέρα- ποσό υπερβαίνει συνολικά τα
εκτατό ευρώ (100 € ).
2.Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 167 Ν. 3463/06 (Κ∆Κ) 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∆∆.
3. 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).
4. Με τις διατάξεις του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α/22/12/2016) στο Κεφάλαιο Β’ - Τµήµα Α΄ ,µε Θέµα
«Μέτρα για την προώθηση των Ηλεκτρονικών συναλλαγών» ορίζεται στο άρθρο 62 παρ. γ. ότι «
«δικαιούχος πληρωµής» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των
χρηµατικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείµενο της πράξης πληρωµής, σύµφωνα µε την
περίπτωση 13 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751.13» και στο άρθρο 65 «Υποχρέωση
αποδοχής µέσων πληρωµής µε κάρτα» ότι οι δικαιούχοι πληρωµής στο πλαίσιο των συναλλαγών τους
µε καταναλωτές, υποχρεούνται, να αποδέχονται µέσα πληρωµής µε κάρτα για την ολοκλήρωση των
πράξεων πληρωµής.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία ζήτησε από τις Τράπεζες την Εθνική και
Πειραιώς (µε τις συνεργάζεται ο ∆ήµος για την πληρωµή των δηµοτικών τελών) να καταθέσουν τις
προσφορές τους για την εγκατάσταση και χρήση τριών (3) τερµατικών συσκευών ασφαλών πληρωµών
(P.O.S.) και συγκεκριµένα από µια, για το κεντρικό ταµείο του ∆ήµου και τα περιφερειακά ταµεία ∆.Ε.
Απολλωνίων και ∆.Ε. Ελλοµένου.
Τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύµατα υπέβαλαν υπέβαλλαν προσφορά για εγκατάσταση συσκευών
POS στα δηµοτικά ταµεία για είσπραξη οφειλών µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ως εξής:
Α/Α
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
Ι∆ΡΥΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΚΑΡΤΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΛΛΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
(MAESTRO,
VCV/BSA
MASTER CARD, ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΡΤΕΣ
MASTERCARD, ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
VISA, ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
MASTERCARD,
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΚΑΡΤΕΣ VISA

0,70%
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ

UNION PAY

1,6%

ΚΑΡΤΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

0,70%

2

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2

-

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

MAESTRO, RETAIL CARD,
ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΡΤΕΣ
MASTERCARD, ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
VISA, ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
MASTERCARD,
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΚΑΡΤΕΣ
VISA,
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
MASTERCARD,
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
VISA
ΚΑΡΤΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΤΕ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (VISA ,
MASTERCARD,
DEBIT
MASTERCARD MAESTRO)

0,70%

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ (pos desktop
iCT220)
ΕΙΝΑΙ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ,
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
∆ΩΡΕΑΝ
ΚΑΙ
Ο
∆ΗΜΟΣ
∆ΕΝ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ
ΜΕ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
ΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ.

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης από το ∆.Σ. για:
Εγκατάσταση και χρήση τριών (3) τερµατικών συσκευών P.O.S. για την διευκόλυνση των οφειλετών του
∆ήµου
Επιλογή της Εθνικής Τράπεζας για την εγκατάσταση των P.O.S. ως την συµφερότερη προσφορά και
Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένας (21) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς και Φρεµεντίτης Χριστόφορος.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος ψηφίζει υπέρ για τα σκέλη α) και γ) της πρότασης και για το β) παρών.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
α) Την εγκατάσταση και χρήση τριών (3) τερµατικών συσκευών P.O.S. για την διευκόλυνση των
οφειλετών του ∆ήµου.
β) Την επιλογή της Εθνικής Τράπεζας για την εγκατάσταση των P.O.S. ως την συµφερότερη προσφορά.
γ) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, προκειµένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 79/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

