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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  188/2015 
 
«Περί υπογραφής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή λογαριασμών 
μέσω τραπεζών (Σύστημα ΔΙΑΣ)». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/23.07.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα  (19) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.  1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ. Δ.Σ. 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντ/ρχος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντ/ρχος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Λεκάκης Δημήτριος 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  6. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 7. Αλειφέρη Παναγιώτα  7. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή 
 8. Βουνελάκης Γεώργιος  8. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 9. Δρίβας Θεόδωρος   
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Παπαδάκης Πιερρής   
12. Πετράκης Χρήστος   
13. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
14. Χριστάκος Σταύρος   
15. Δουμάνη  Σοφία   
16. Κόκκορης Παναγιώτης   
17. Κουλουβάκος Βασίλειος   
18. Σταθάκης Νεκτάριος   
19. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, 
Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης 
Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. 
Ελίκας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Διεύθυνσης  
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χριστάκο Σταύρο, ο οποίος είπε τα εξής: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 3862/2010) πλέον η είσπραξη 
έναντι τρίτου, επιτρέπεται μόνο μέσω νομίμως αδειοδοτημένων παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών 
(Τράπεζες, Ιδρύματα Πληρωμών και των πιστοποιημένων/αδειοδοτημένων αντιπροσώπων τους). 
Οι πάροχοι αυτοί αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδας με τα αυστηρά 
κριτήρια που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων Θέματα Κεφαλαιακής 
Επάρκειας, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Ασφάλειας Συναλλαγών. Πρόληψη από ξέπλυμα χρήματος, 
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου κοκ).  Ως εκ τούτου και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν είναι 
συγκεκριμένες, εγκεκριμένες και ελεγχόμενες από την αρμόδια εποπτική αρχή (Τράπεζα της 
Ελλάδας)  με σκοπό την ορθή λειτουργία της αγοράς πληρωμών, αλλά και τον εκμηδενισμό της 
επισφάλειας για το νόμιμο δικαιούχο των συναλλαγών (εν προκειμένω για τους ΟΤΑ). 

Μέσω της διερεύνησης που υλοποιήθηκε και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αλλά και 
στα πλαίσια των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της 
υπηρεσίας εσόδων  και παράλληλα  την εξυπηρέτηση των δημοτών σε ότι αφορά τις οικονομικές 
συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας, καταλήξαμε ότι μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά και τρόπο πληρωμής μέσω των τραπεζών και προτείνουμε τη 
σύναψη σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς με στόχο οι πληρωμές των τελών ύδρευσης, 
άρδευσης, Ακαθαρίστων, παρεπιδημούντων, κοιμητηρίων και γενικά οι πάσης φύσεως εισπράξεις 
του Δήμου, να γίνονται και μέσω του τραπεζικού συστήματος, με όλες τις τράπεζες που 
μετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA κ.τ.λ.)  και με όλους τους τρόπους  
(κατάθεση μετρητών στις τράπεζες, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, μέσω e-banking, μέσω  
κάρτας). 

Η πρόταση προς το Δημοτικό συμβούλιο είναι να δεχτούμε την πρόταση τιμολόγησης της 
υπηρεσίας, σύμφωνα με την  οποία για κάθε συναλλαγή θα  επιβαρύνει το Δήμο με 0,12 €.  

Με δεδομένο ότι κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου από το Δήμο 32.000 λογαριασμοί 
ύδρευσης, αν υποτεθεί ότι όλες οι συναλλαγές  θα γίνουν  ηλεκτρονικά, η επιβάρυνση του 
Δήμου θα είναι 3.840 € + ΦΠΑ.  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες συναλλαγές που αφορούν τις υπόλοιπες πήγες εσόδων, με την 
παραδοχή ότι όλες θα γίνουν μέσω τραπέζης η αναμενόμενη  επιβάρυνση δεν θα ξεπεράσει τα 
1.000 €. 

Θα παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης οφειλών των δημοτών προς τον Δήμο που 
αφορούν είτε βεβαιωμένες οφειλές σε βεβαιωτικό κατάλογο είτε υπηρεσιακά σημειώματα 
ΟΙΚΟΘΕΝ που θα εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου.   

Η οικονομική συμμετοχή του Δήμου, δηλαδή η εξόφληση του ποσού 0,12 € ανά 
λογαριασμό  θα γίνεται μέσω μηνιαίου τιμολογίου λογιστικής τακτοποίησης που θα εκδίδεται από 
την Τράπεζα και θα εξοφλείται από το Δήμο.  

Η επιβάρυνση αντίστοιχα κάθε δημότη θα είναι 0,80 € με χρέωση λογαριασμού 
καταστήματος,  1,50 € με μετρητά και 0,50 € μέσω e-banking  και  0,40 € με πάγια εντολή.   

Τα οφέλη από τη χρήση της παραπάνω υπηρεσίας είναι προφανή, οι δημότες θα 
συναλλάσσονται  με ταχύτητα, ασφάλεια  με το Δήμο,  με την επίσκεψη στις τράπεζες  είτε 
μέσω καρτών και  internet banking  όλο το 24ωρο  και ταυτόχρονα θα μειωθεί ο όγκος εργασίας 
του προσωπικού του Δήμου που ασχολείται σήμερα με την είσπραξη και θα μπορεί να διατεθεί 
για τις υλοποίηση των πολλών εκκρεμοτήτων που υπάρχουν σήμερα στην οικονομική υπηρεσία.  
Ειδικότερα οι οφειλέτες που δεν ζουν στα όρια, θα εξυπηρετούνται καλύτερα και άμεσα. 

Με την κυκλοφορία των λογαριασμών ύδρευσης  περιόδου κατανάλωσης  Α’ εξαμήνου 
2015  θα ενημερωθούν οι δημότες για το νέο τρόπο, με τον οποίο μπορούν να εξοφλούν πάσης 
φύσεως λογαριασμούς.  Παράλληλα θα κληθούν όσοι δημότες επιθυμούν να γίνεται η αποστολή 
των λογαριασμών (ύδρευσης , άρδευσης , ακαθαρίστων κ.τ.λ.) ηλεκτρονικά, ώστε  η διαδικασία 
να απλοποιηθεί περαιτέρω.  

Χρόνος υλοποίησης είναι περίπου ένας ημερολογιακός μήνας από την υπογραφή της 
σύμβασης και τη συνεννόηση των προγραμματιστών του Δήμου με τους αντίστοιχους της 
τράπεζας.  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, την προαναφερόμενη νομοθεσία  
και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
1. Αποδέχεται την Α’ Πρόταση Τιμολόγησης Υπηρεσίας της Τράπεζας Πειραιώς, εγκρίνει τη 

συνεργασία με την αυτή Τράπεζα και την υπογραφή σχετικής σύμβασης, βάση της οποίας, οι 
πληρωμές των τελών ύδρευσης, άρδευσης, ακαθαρίστων εσόδων, τελών παρεπιδημούντων, 
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κοιμητηρίων και γενικά οι πάσης φύσεως εισπράξεις του Δήμου, θα γίνονται και  μέσω του 
τραπεζικού συστήματος, με όλες  τις τράπεζες που μετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΗ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA κ.τ.λ.)  και  με  όλους  τους τρόπους  (κατάθεση μετρητών στις τράπεζες, 
μέσω τραπεζικού λογαριασμού, μέσω e-banking, μέσω  κάρτας), με τους εξής όρους: 

 Κάθε συναλλαγή  πληρωμής θα  βαρύνει το Δήμο με το ποσό των δώδεκα λεπτών του 
ευρώ (0,12) πλέον ΦΠΑ για τις Εντολές  Πληρωμής και με το ποσό των δεκαπέντε 
λεπτών του ευρώ (0,15) για τις Πάγιες  Εντολές  (οι πάγιες εντολές δεν βαρύνονται με 
ΦΠΑ).  

   Η πληρωμή της Τράπεζας θα γίνεται μέσω μηνιαίου  τιμολογίου λογιστικής τακτοποίησης 
που θα εκδίδεται από την Τράπεζα και θα εξοφλείται από το Δήμο.  

 Η επιβάρυνση κάθε πληρωτή θα είναι ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80) € με χρέωση 
λογαριασμού  μέσω καταστήματος, ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) € με μετρητά, 
πενήντα λεπτά (0,50) € μέσω Εναλλακτικών Δικτύων (e-banking)  και σαράντα λεπτά  
του ευρώ (0,40) € με  χρέωση λογαριασμού  μέσω  καταστήματος  για τις πάγιες 
εντολές. 

Ο νέος  τρόπος  πληρωμής  θα  αποφέρει σημαντικά οφέλη στο Δήμο, αλλά και 
διευκολύνσεις  στους  δημότες, όπως  βελτιστοποίηση  του προγραμματισμού  εισπράξεων και 
της  διαχείρισης των διαθεσίμων του Δήμου μέσω της τυποποίησης και του εκσυγχρονισμού των 
διαδικασιών είσπραξης, μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και ευελιξία στην είσπραξη των 
οφειλών-αύξηση των πληρωμών,  εφόσον  σήμερα  οι  καταναλωτές καταφεύγουν συχνότερα 
στη  χρήση  καρτών πληρωμής για την κάλυψη πάγιων αναγκών τους, μείωση κόστους 
είσπραξης των απαιτήσεων, δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών 24 ώρες το 24ωρο, 
δυνατότητα ορισμού πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού οποιασδήποτε τράπεζας. 

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης. 
    
 
  Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  188/2015. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας          Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

     Απούσα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Δρίβας Θεόδωρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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