
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την 

με αριθ. 2/27.1.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

Α/

Α 

Επίθετο Όνομα Α/

Α 

Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Λιόντας  Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 17 Σταμούδης Ελευθέριος 

4 Πλιάκος Αστέριος 18 Καπλάνης Θωμάς 

5 Δημητριάδης Χρήστος 19 Παρθενιώτης Νικόλαος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 

8 Χλιούμης Ανδρέας 22   

9 Λακρός Αλέξανδρος 23   

10 Σοφοτάσιος Χρήστος 24   

11 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Παπανικολάου Ευτυχία 27   

14 Μπογδάνος Κων/νος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Κυριάκου Ιφιγένεια 

2 Πύρρος Ιωάννης 

3 Αβέρης Αθανάσιος 

4 Μπάτσιος Αστέριος 

5 Γκλάβας Γεώργιος 

6 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε η κ. Άννα Ρόκου, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, 

Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, η κ. Φωτεινή Μπόλματη, Πρόεδρος Τ.Κ. Ταξιάρχη και ο κ. 

Κωνσταντίνος Βαγιωνάς, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου. 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θωμάς Καπλάνης αποχώρησε κατά την διάρκεια της 

συζήτησης των έκτακτων θεμάτων. 

 

Αριθμός θέματος: 3ο έκτακτο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

ΟΦΕΙΛΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Αριθμός Απόφασης :4  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 3ο έκτακτο 

θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη 

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩΞΜ-ΣΕΙ



 

έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, ανέφερε ότι: «με την από 

30-1-2014 επιστολή της η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας ενημερώνει για την οικονομική 

προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς. 

Το Διατραπεζικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών DIAS εξυπηρετεί τις μαζικές 

εισπράξεις των απαιτήσεων των φορέων και επιχειρήσεων, χρεώνοντας τους λογαριασμούς των 

οφειλετών / πελατών τους που τηρούν στην εκάστοτε Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Η 

χρέωση γίνεται κατόπιν εντολής – εξουσιοδότησής τους στα παρεχόμενα «κανάλια» / δίκτυα 

εξυπηρέτησης της Τράπεζας.  

Ο όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με την ΔΙΑΣ Α.Ε. αναλαμβάνει να υποστηρίξει το 

ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ στις διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξή της στο Διατραπεζικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών DIAS, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να εισπράττει τις 

οφειλές των καταναλωτών / οφειλετών / πελατών της από όλες τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο 

σύστημα (αφορά το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά). 

 

1.1. Οφέλη του ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  

 Επέκταση των καναλιών εξυπηρέτησης της πελατείας της 

 Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού εισπράξεων και της διαχείρισης των διαθεσίμων της 

μέσω της τυποποίησης και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών είσπραξης. 

 Μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στην είσπραξη των οφειλών της – αύξηση των 

πληρωμών εφόσον σήμερα οι καταναλωτές καταφεύγουν συχνότερα στην χρήση των καρτών 

πληρωμής για την κάλυψη πάγιων αναγκών τους. 

 Μείωση κόστους είσπραξης των απαιτήσεων. 

 

1.2. Οφέλη των πελατών - οφειλετών 

 Ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές με τη ΔΕΥΑ. 

 Δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών 24 ώρες το 24ωρο 

 Δυνατότητα εξόφλησης με Κάρτα πληρωμής (VISA ή Mastercard) 

 Δυνατότητα ορισμού πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού οποιασδήποτε Τράπεζας 

 

 Τιμολόγηση ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Για τον ρόλο της σαν «Τράπεζα Οργανισμού», η Τράπεζα Πειραιώς θα χρεώνει το ΔΗΜΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ με ένα συγκεκριμένο ποσό ανά συναλλαγή πληρωμής.  

Πιο συγκεκριμένα, για όλες τις συναλλαγές που διενεργούνται τόσο στις συμμετέχουσες Τράπεζες 

στο σύστημα ΔΙΑΣ όσο και στην ίδια, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρεώνει το ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ με 

ποσό €0,09 για κάθε συναλλαγή εξόφλησης λογαριασμών, ήτοι για κάθε «record» που θα 

διεκπεραιώνεται μέσω των συστημάτων DCT και DDD, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι επιτυχής η 

συναλλαγή.  

Η αναφερόμενη τιμολόγηση (για το ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) περιλαμβάνει το κόστος της ΔΙΑΣ και 

είναι τελική, δεδομένου ότι σήμερα οι συγκεκριμένες Τραπεζικές υπηρεσίες δεν επιβαρύνονται με 

ΦΠΑ.  

Για κάθε συναλλαγή που διενεργείται στα κανάλια πληρωμής που υποστηρίζονται από την 

Τράπεζα Πειραιώς στο σύστημα ΔΙΑΣ, θα χρεώνεται ο πληρωτής ως εξής:  

 

 Κόστος ανά ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Κατάστημα 

(με χρέωση λογ/μού) 
E-Banking  

(Winbank.gr) 

Phone Banking 

Τράπεζας 

Πειραιώς 

Εντολές 

Πληρωμής 
€ 0,60 € 0,40 € 0,40 

Πάγιες Εντολές € 0,40 Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται 

Η αναφερόμενη τιμολόγηση (για τον Πληρωτή - καταναλωτή) δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩΞΜ-ΣΕΙ



 

Σημείωση: Για τις συναλλαγές που διενεργούνται στα κανάλια πληρωμής άλλων Τραπεζών, η 

τιμολογιακή πολιτική χρέωσης του πληρωτή εξαρτάται αποκλειστικά από την εκάστοτε τράπεζα».  

Παρακαλείται το Δ.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά με την ένταξη του Δήμου Πολυγύρου στο 

Διατραπεζικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών DIAS». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την Οικονομοτεχνική Προσφορά 

Είσπραξης πληρωμών / οφειλών των απαιτήσεων του ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ σε συνεργασία με 

τον όμιλο Τράπεζας Πειραιώς και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

α) Αποδέχεται συνολικά όλους τους όρους της οικονομοτεχνικής προσφοράς της τράπεζας 

Πειραιώς που υποβλήθηκε στο Δήμο Πολυγύρου την 1/8/2013 και αφορά την είσπραξη 

πληρωμών /οφειλών των απαιτήσεων του Δήμου Πολυγύρου μέσω του ηλεκτρονικού 

διατραπεζικό συστήματος DIAS. 

β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο να υπογράψει όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα, για την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος είσπραξης πληρωμών 

/οφειλών των απαιτήσεων του Δήμου Πολυγύρου  

γ) Με απόφαση Δημάρχου θα οριστούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι που θα διαχειρίζονται την 

παραπάνω εφαρμογή είσπραξης πληρωμών /οφειλών των απαιτήσεων του Δήμου Πολυγύρου  

Μαζί με την απόφαση αποδοχής των όρων προσφοράς της τράπεζας Πειραιώς δίνεται 

συνημμένα και η υποβληθείσα οικονομοτεχνική προσφορά της Τράπεζας. 

 

  

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 12-2-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩΞΜ-ΣΕΙ


