
 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την οικονομική πληροφόρηση των συναλλασσομένων και των νέων 

τρόπων ηλεκτρονικής πληρωμής». 
 

 

Ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας ανακοινώνει ότι οι συναλλασσόμενοι μπορούν πλέον να 

ενημερώνονται ηλεκτρονικά για οικονομικά ζητήματα καθώς και να πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους με νέους τρόπους. 

 

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να λαμβάνουν γνωση για τις οφειλές τους, να υποβάλουν 

αιτήματα διακανονισμών και να πληρώνουν τις οφειλές τους μέσω της πλατφόρμας «Σύστημα 

Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων» (ΣΔΟΠΣ) χωρίς χρέωση 

προμήθειας. 

 

Για να έχουν οι συναλλασσόμενοι πρόσβαση στην πλατφόρμα του ΣΔΟΠΣ και να 

πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική πληρωμή: 

 

Μεταβαίνουν στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου www.mandras-eidyllias.gr 

 

Κάτω από τον τίτλο «e- Υπηρεσίες» επιλέγουν το κουμπί «On line Πληρωμές» 

 

Επιλέγουν το κουμπί «Είσοδος στην εφαρμογή» για να εισέλθουν στην αρχική σελίδα του 

ΣΔΟΠΣ 

 

Εδώ οι συναλλασσόμενοι έχουν δύο επιλογές: 

 

1) εάν επιθυμούν να ενημερωθούν για τις οφειλές τους, να υποβάλουν αίτημα διακανονισμού 

και να πληρώσουν οφειλή, εισέρχονται στην πλατφόρμα του ΣΔΟΠΣ πατώντας το κουμπί 

Σύνδεση με  TAXISnet. Κατά την πρώτη είσοδό τους θα χρειαστεί η συμπλήρωση και 

υποβολή στοιχείων από το συναλλασσόμενο, όπως ονοματεπώνυμο και e mail στο οποίο θα 

αποσταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα. 
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2) εάν οι συναλλασσόμενοι επιθυμούν να πληρώσουν απευθείας την οφειλή τους χωρίς 

είσοδο στο ΣΔΟΠΣ, συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα που βρίσκεται στην αρχική 

ιστοσελίδα του ΣΔΟΠΣ με τίτλο «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ». 

 

Αφού συμπληρώσει ο συναλλασσόμενος τα στοιχεία στη φόρμα πατάει το κουμπί 

«Πληρωμή». 

 

Στη συνέχεια επιλέγει με ποιο τρόπο θέλει να πληρώσει την οφειλή, δηλαδή  

 

είτε με κάρτα πληρωμής (αφού επιλέξει το εικονίδιο της κάρτας θα ανοίξει φόρμα όπου θα 

συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του) 

 

είτε με την υπηρεσία iris on line payment (αφορά όσους διαθέτουν e banking και απαιτείται η 

χρήση κωδικών e banking). 

 

Για πληρωμή με τους ανωτέρω τρόπους, ο συναλλασσόμενος δε χρεώνεται προμήθεια. 

 

Άλλοι τρόποι πληρωμής με χρέωση προμήθειας είναι: 

 

3) Απευθείας από το λογαριασμό web ή mobile banking της τράπεζας του συναλλασσόμενου 

με χρέωση προμήθειας της τράπεζας.  

 

4) Στα ΕΛΤΑ με χρέωση προμήθειας 1,50€ υπέρ των ΕΛΤΑ. 

 

Για τους τρόπους πληρωμής με αύξοντα αριθμό 2, 3 και 4, είναι απαραίτητη η χρήση της 

ταυτότητας οφειλής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο (25 ψήφιος κωδικός ΔΙΑΣ που 

ξεκινάει με RF). 

 

Προκειμένου για τη διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης διπλοτύπων είσπραξης από 

την ταμειακή υπηρεσία, παρακαλούνται οι συναλλασσόμενοι να πληκτρολογούν στο 

πεδίο «ποσό πληρωμής» το ακριβές ποσό της οφειλής με δύο δεκαδικά ψηφία και όχι 

στρογγυλοποιημένο. 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ρωτήσουν οι ενδιαφερόμενοι: 



 

1) στο Τμήμα Εσόδων  τηλ. 213 2014 919 ή 933 ή 928 ή 932 για ηλεκτρονικές πληρωμές 

και εγγραφή στο ΣΔΟΠΣ, 

 

2) στην Ταμειακή Υπηρεσία τηλ. 213 2014 917 ή 921 για ηλεκτρονικές πληρωμές. 

 

 

Ο Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας 

Χρήστος Ε. Στάθης 
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