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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 40εο /2020 δηα πεξηθνξάο ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Άλδξνπ.
Αριθ. Απόθαζης 188/2020

Περίληυη
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ην θιείζηκν
ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ζηελ Υώξα Άλδξνπ.

ήκεξα ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2020 εκέξα Σεηάξηε θαη από ώξα 19:00 έσο 20:00 ζπλήιζε
ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζε Γηα Πεξηθνξάο θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία ε
απνζηνιή ηεο ςήθνπ έγηλε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή κελύκαηνο θηλεηήο
ηειεθσλίαο (γηα όζνπο δελ δηέζεηαλ ει. ηαρπδξνκείν),ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
12085/11-11-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ
ηνηρνθνιιήζεθε ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο αλαθνηλώζεσλ, αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ θαη επηδόζεθε λόκηκα ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη ζηνλ Γήκαξρν Άλδξνπ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 ,ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.
3463/2006 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4365/2019 όπσο
ηζρύνπλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε παξνύζα πλεδξίαζε έιαβε ρώξα δηα πεξηθνξάο, όπσο απηό
πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020
θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν. 4365/2019, ην νπνίν ζπκπιήξσζε ηελ παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, θαζώο θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ππ΄αξηζκ. 18318/13-32020, 40/20930/31-3-2020, 163/33282/29-5-2020 θαη 60249/22-9-2020 εγθπθιίσλ ηνπ
ΤΠΔ.
Γπλάκεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη θαηόπηλ ηεο ζπλαίλεζεο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ
ζηε ζπλεδξίαζε κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Άλδξνπ, αποθαζίζηηκε ομόθφνα ε
παξνύζα δηα πεξηθνξάο θαηεπείγνπζα ζύγθιηζε Γ.., δεδνκέλνπ ηνπ θαηεπείγνληνο
ραξαθηήξα ηνπ πξνο ςήθηζε ζέκαηνο, γηα ην νπνίν απαηηείηαη ε άκεζε ιήςε Απόθαζεο
από ην Γεκνηηθό πκβνύιην Άλδξνπ.
Δηδηθόηεξα, ην Γεκνηηθό πκβνύιην Άλδξνπ ζπλεδξίαζε εθηάθησο δηα πεξηθνξάο θαζώο ε
έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Απόθαζεο, θξίλεηαη εμαηξεηηθά επείγνπζα διότι άμεςα ια
πραγματοποιηιεί το κλείςιμο του καταςτθματοσ τησ τράπεζασ Πειραιώσ ςτη Χώρα Άνδρου.

εκεηώλεηαη όηη ε δηαδηθαζία ηεο παξνύζαο δηα πεξηθνξάο έθηαθηεο ζύγθιηζεο ηνπ
Γ. γηα ηνλ σο άλσ αλαθεξόκελν ιόγν, έγηλε απνδεθηή – σο πξνειέρζε - από ην ζύλνιν
ζπκκεηερόλησλ ζηε ζπλεδξίαζε κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Άλδξνπ θ. Λνηζάξεο Γεκήηξηνο πνπ
θιήζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010
1

ΑΔΑ: 6Π95ΩΨΙ-10Φ

ηελ παξνύζα δηα πεξηθνξάο θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε, ζπκκεηείραλ νη θάησζη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη:
1. Μπάιιαο Διεπζέξηνο (Πξόεδξνο)
2. Γηαλλίζεο Γεκήηξηνο
3. Μπηζηθώηζε Αλαζηαζία
4. Σεληαθόο Γεκήηξηνο
5. Μπαθέιαο Ισάλλεο
6. Καπάθεο Ισάλλεο
7. Σζανύζεο ππξίδσλαο
8. Μνπζηάθαο Νηθόιανο

9. νπζνύδεο Θενδόζηνο
10. Βελεηίθε Μαξία
11. ηεθάλνπ Νηθόιανο
12. Μαθξή Αζελά
13. Θενδσξάθεο Γηακαληήο
14. Φσκάο Γεώξγηνο
15. Σζαηζνκνίξνπ Αζελά

Α π ό ν η ε ς (Οι οποίοι δεν ζσμμεηείταν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
1. Σξαλάθνο Γεώξγηνο
2. Αληώλνγινπ Αληώληνο
3. Μακάε Αλαζηαζία

4. Μακάε Αλδξνλίθε
5. Βηδάιεο Νηθόιανο
6. Αδάκεο Βαζίιεηνο

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο Γηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο θιήζεθε λόκηκα ν θ.
Μήιαο Ισάλλεο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ.
ηε ζπλέρεηα γηα ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε ππόςε ησλ κειώλ ην ςήθηζκα
σο εμήο :

«ΦΗΦΘΜΑ ΔΘΑΜΑΡΣΤΡΘΑ ΔΗΜΟΤ ΑΝΔΡΟΤ ΓΘΑ ΣΟ ΚΛΕΘΘΜΟ ΣΟΤ
ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΧ ΣΗ ΥΧΡΑ ΑΝΔΡΟΤ
Ο Δήκαξρνο Άλδξνπ θαη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην κε αθνξκή ην θιείζηκν ηνπ Καηαζηήκαηνο
ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ζηε Χώξα Άλδξνπ, ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ζήκεξα Τεηάξηε 11
Ννεκβξίνπ 2020 θαη από ώξα 19:00 -20:00 απνθάζηζαλ νκόθσλα ηελ έθδνζε ηνπ παξόληνο
ςεθίζκαηνο :
Σο Δημοτικό υμβούλιο
Σην πιαίζην ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο, ν Δήκνο Άλδξνπ δεηά λα
ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα ηεο ζηε Χώξα Άλδξνπ. Από ην έηνο 1963 σο Αγξνηηθή
Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο, ιεηηνύξγεζε κέρξη ην έηνο 2012 όπνπ απνξξνθήζεθε από ηελ
Τξάπεδα Πεηξαηώο. Μέρξη ζήκεξα ζπλερίδεη θαη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ζπληαμηνύρσλ,
επηρεηξήζεσλ θαη αγξνηώλ ηεο πεξηνρήο ηεο Χώξαο θαη ηνπ Κνξζίνπ θαη ησλ γύξσ από
απηέο ηηο πεξηνρέο ρσξηώλ θαη θάπνηεο δεκόζηεο ππεξεζίεο ζηε Χώξα. Τν θιείζηκν ηνπ
θαηαζηήκαηνο αλαγθάδεη ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλσηέξσ πεξηνρώλ θαη ηδηαίηεξα ηνπο
ειηθησκέλνπο είηε λα δηαλύζνπλ 40 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ θάησ από αληίμνεο ηνλ ρεηκώλα
ζπλζήθεο γηα λα θάλνπλ θάπνηα ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή είηε λα πξνβνύλ ζε αιιαγή ηξαπεδηθνύ
ηδξύκαηνο. Η κεγάιε έθηαζε ηνπ λεζηνύ θαη ζπλάκα ε έιιεηςε ηαθηηθήο ζπγθνηλσλίαο
δπζρεξαίλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ νκαιή εμππεξέηεζε θαηνίθσλ, εξγαδνκέλσλ θαη
επηζθεπηώλ. Η θαηάζηαζε επηδεηλώλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ
ζπλζεθώλ πνπ βηώλνπκε ιόγσ ηνπ covid-19.
Γηα όια ηα παξαπάλσ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ, ην θαηάζηεκα
ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ζηε Χώξα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί .
Ο Δήκαξρνο Άλδξνπ Λνηζάξεο Δεκήηξηνο
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. Ειεπζέξηνο Μπάιιαο
Τα κέιε ηνπ Δ.Σ. Δήκνπ Άλδξνπ»
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Σν πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:
 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
 Σν αλσηέξσ ςήθηζκα
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθφνα
Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ην γηα ην θιείζηκν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ζηελ Υώξα
Άλδξνπ σο εμήο :
«Σην πιαίζην ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο, ν Δήκνο Άλδξνπ δεηά λα
ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα ηεο ζηε Χώξα Άλδξνπ. Από ην έηνο 1963 σο Αγξνηηθή
Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο, ιεηηνύξγεζε κέρξη ην έηνο 2012 όπνπ απνξξνθήζεθε από ηελ
Τξάπεδα Πεηξαηώο. Μέρξη ζήκεξα ζπλερίδεη θαη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ζπληαμηνύρσλ,
επηρεηξήζεσλ θαη αγξνηώλ ηεο πεξηνρήο ηεο Χώξαο θαη ηνπ Κνξζίνπ θαη ησλ γύξσ από
απηέο ηηο πεξηνρέο ρσξηώλ θαη θάπνηεο δεκόζηεο ππεξεζίεο ζηε Χώξα. Τν θιείζηκν ηνπ
θαηαζηήκαηνο αλαγθάδεη ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλσηέξσ πεξηνρώλ θαη ηδηαίηεξα ηνπο
ειηθησκέλνπο είηε λα δηαλύζνπλ 40 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ θάησ από αληίμνεο ηνλ ρεηκώλα
ζπλζήθεο γηα λα θάλνπλ θάπνηα ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή είηε λα πξνβνύλ ζε αιιαγή ηξαπεδηθνύ
ηδξύκαηνο. Η κεγάιε έθηαζε ηνπ λεζηνύ θαη ζπλάκα ε έιιεηςε ηαθηηθήο ζπγθνηλσλίαο
δπζρεξαίλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ νκαιή εμππεξέηεζε θαηνίθσλ, εξγαδνκέλσλ θαη
επηζθεπηώλ. Η θαηάζηαζε επηδεηλώλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ
ζπλζεθώλ πνπ βηώλνπκε ιόγσ ηνπ covid-19.
Γηα όια ηα παξαπάλσ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ, ην θαηάζηεκα
ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο ζηε Χώξα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί .
Σα κέιε πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε απέζηεηιαλ ηελ ςήθν ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ θαη κελύκαηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ.
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ Σζαηζνκνίξνπ Αζελά θαη Φσκάο Γεώξγηνο απέζηεηιαλ ηελ
ςήθν ηνπο ηειεθσληθώο.
Η παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 188/2020.
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(ππνγξαθή)
Μπάιιαο Διεπζέξηνο

ΣΑ ΜΔΛΗ
(ππνγξαθέο)

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..
Μπάιιαο Διεπζέξηνο
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Γηαλλίζεο Γεκήηξηνο
Μπηζηθώηζε Αλαζηαζία
Σεληαθόο Γεκήηξηνο
Μπαθέιαο Ισάλλεο
Καπάθεο Ισάλλεο
Σζανύζεο ππξίδσλαο
Μνπζηάθαο Νηθόιανο
νπζνύδεο Θενδόζηνο
Βελεηίθε Μαξία
ηεθάλνπ Νηθόιανο
Μαθξή Αζελά
Θενδσξάθεο Γηακαληήο
Φσκάο Γεώξγηνο
Σζαηζνκνίξνπ Αζελά

