
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        

 
Από το πρακτικό της με αριθ. 8/2021  Τακτικής Συνεδρίασης (μέσω Τηλεδιάσκεψης) του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. 

 
Αριθμός Αποφάσεως : 38/2021 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ . 

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την  Εντεκάτη (11η) του μηνός 
Μαϊου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ , συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση 
(μέσω Τηλεδιάσκεψης) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ. 3226/7-
5-20221 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  Κατσαούνη Ελευθερίου, η οποία 
δημοσιεύθηκε νόμιμα,  με τις σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α’55) και με τις αριθμ.πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-
1ΑΕ) και  της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 Α.Δ.Α. : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 εγκυκλίου του ΥΠ-ΕΣ) εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών . 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Μελών 
ευρέθησαν παρόντα   Είκοσι Έξι (26) Μέλη, ήτοι :  
 
 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
 
1.Κατσαούνης Ελευθέριος (Πρόεδρος) 
2.Γερόλυμος Σωτήριος 
3.Γκόλιας Παναγιώτης 
4.Λαϊνας Κων/νος 
5.Μακρής Σωτήριος 
6.Μάντζαρης Ελευθέριος 
7.Μπαμπούρης Κων/νος 
8.Ντίνος Απόστολος 
9.Παληογιάννης Παναγιώτης 
10.Πολύζος Βασίλειος 
11.Σαμαλέκος Φίλιππος 
12.Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα 
13.Τζαχρήστας Παναγιώτης 
14.Γαλούνης Ερωτόκριτος (μείζονα μειοψηφία) 
15.Γαζέτας Παναγιώτης 
16.Γεωργούλας Κων/νος 
17.Κακούρης Ηλίας 
18.Καρφής Θωμάς 
19.Λιβάνης Θεόδωρος 
20.Ρετούλης Θωμάς 
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21.Στάϊκος Παναγιώτης (ελάσσονα μειοψηφία) 
 
22.Ζορμπάς Ιωάννης 
23.Κολοβός Χρήστος 
24.Κομπλίτσης Δημήτριος (ήσσονα μειοψηφία ) 
25.Ζαφείρης Ιωάννης 
26.Ζώγας Νικόλαος (Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
27.Παπαναστάσης Στυλιανός (προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου Θ.Η.Δ) 
 
  
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν  και συμμετείχαν  ο Δήμαρχος  Τριανταφυλλάκης Ιωάννης , η 
Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.Ραλάτου Ζαχαρούλα , οι Προέδροι των Κοινοτήτων : 
Αστακού ,Βασιλοπούλου ,Καραϊσκάκη ,Παλαιομάνινας ,Στρογγυλοβουνίου και Αγραμπέλων . 

 
Στην συνεδρίαση  συμμετείχε και  η υπάλληλος του Δήμου Πανταζή Πανωραία  για την τήρηση των  
Πρακτικών  της τηλεδιάσκεψης. 
 

Ο πρόεδρος έθεσε στο σώμα ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέπτυξε και τους 

σχετικούς για αυτό λόγους του κατεπείγοντος  ήτοι εκ παραδρομής δεν ενεγράφη στην 

ημερήσια διάταξη και η οποία θα πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010. 
 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ . 

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  αποφασίζουν  Ομόφωνα  το κατεπείγον και την 

συζήτηση του θέματος. 
 
Ο πρόεδρος  έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Τριανταφυλλάκη Ιωάννη ,ο οποίος έθεσε στο σώμα το 
ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής. 
Στην συνέχεια ο Αρχηγός της ήσσονας αντιπολίτευσης Κομπλίτσης Δημήτριος έθεσε στο σώμα το 
ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης . 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κομπλίτσης Δημήτριος πρότεινε να ενσωματωθεί το ψήφισμα της Λαϊκής 
Συσπείρωσης στο ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα 
αποδέχθηκαν την πρόταση του Κου Κομπλίτση Δημήτριου. 
 
 
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ έχει ως εξής : 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου εκφράζει την έντονη ανησυχία, δυσαρέσκεια και 
προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας για την πρόθεση της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να 
προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος της στον Αστακό. 
 
          Καλεί όλους όσους εμπλέκονται στο θέμα να επανεξετάσουν την απόφαση τους γιατί λόγοι 
εθνικοί, οικονομικοί, τουριστικοί, υγειονομικοί και κοινωνικοί επιβάλλουν τη συνέχισης της 
λειτουργίας του. 
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Η περιοχή έχει ανάγκη την παρουσία του υποκαταστήματος της τράπεζας, για την ενίσχυση της 
συνοχής της και την συγκράτηση του πληθυσμού της. Η Τράπεζα Πειραιώς ως διάδοχος της 
Αγροτικής Τράπεζας κληρονόμησε ως πελάτες τους αγρότες της περιοχής, που είναι το 
σημαντικότερο πληθυσμιακό στρώμα της. Στις δραματικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας λόγω 
της πανδημίας, το κλείσιμο ενός τραπεζικού υποκαταστήματος θα δημιουργήσει τεράστια 
προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού η μετάβαση τους σε υποκαταστήματα εκτός 
Δήμου θα είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Οι ιδιαιτερότητες του Δήμου μας , όπως το ιδιαίτερο 
ανάγλυφο, η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού του , που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία 
χρήσης ηλεκτρονικών τρόπων εξυπηρέτησης(e-baking κλπ), οι μεγάλες αποστάσεις από τα αστικά 
κέντρα του Νομού, η έλλειψη επαρκούς συγκοινωνιακής σύνδεσης με τις υπόλοιπες περιοχές, το 
Πλατυγυάλι, η άνθηση του τουρισμού  καθιστούν την απόφαση για το κλείσιμο του τοπικού 
υποκαταστήματος , ιδιαίτερα οδυνηρή . Η Τράπεζα Πειραιώς, ως η μοναδική τράπεζα με έντονη 
αγροτική δραστηριότητα και βασική μέτοχος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ., είναι ο οικονομικός αρωγός 
της συγκεκριμένης παραγωγικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την ομηρία 
εκατοντάδων αγροτών, που συνηγόρησαν για τη συνεργασία με την Τράπεζά σας. 
Εκφράζουμε την έντονη αντίθεση μας στην απαράδεκτη αυτή απόφαση, η οποία θεωρούμε ότι 
συμβάλλει στην επιτάχυνση της ερήμωσης και της εγκατάλειψης της περιοχής μας και δημιουργεί 
συνθήκες αποξένωσης , ανασφάλειας και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας  . 
Έρχεται δε σε αντίθεση με τις επίμονες προσπάθειες που καταβάλλουμε ως Δήμος για την 
αναβάθμιση της περιοχής και μάλιστα σε εποχές οικονομικής στενότητας και περιορισμένων 
δυνατοτήτων . 
 
Θεωρεί πως το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς θα δημιουργήσει 
σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Βεβαίως η απόφαση αυτή της Τράπεζας Πειραιώς δεν είναι 
κεραυνός εν αιθρία. Εντάσσεται  στην απόφαση που έχουν πάρει οι τράπεζες για την εξυγίανσή 
τους (δηλαδή την αύξηση των κερδών με το κλείσιμο υποκαταστημάτων τους σε όλη την 
Ελλάδα, με τη διεύρυνση και ελαστικοποίηση του ωραρίου για τους εργαζόμενους – απολύσεις – 
σπρώξιμο για εθελούσια έξοδο. Δηλαδή την πολιτική των κυβερνήσεων, των τραπεζών και 
συνολικότερα της ΕΕ, που έχει στόχο τη μείωση του εργατικού δυναμικού, τις δήθεν εθελούσιες 
εξόδους, τις μετακινήσεις, το κλείσιμο καταστημάτων των τραπεζών κλπ. Όλα αυτά πλήττουν το 
δικαίωμα στην εργασία των εργαζομένων, καθώς και των συναλλασσόμενων με τις τράπεζες.  “. 
Η αντίδραση διαμαρτυρία των κατοίκων των συνταξιούχων και των αγροτοκτηνοτροφικών 
συλλόγων θα πρέπει να είναι άμεση. 
 
          Επιπρόσθετα υπενθυμίζει ότι ο Δήμος Ξηρομέρου είναι εταιρικός πελάτης και στηρίζει 
ευρύτερα την Τράπεζα Πειραιώς.      
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε μία πρώτη δέσμη αντιδράσεων αποφασίζει τα εξής : 
 
α. Να ζητήσει άμεσα συνάντηση με την διοίκηση της Τράπεζας και να γίνει παράσταση 
διαμαρτυρίας. 
 
β. Να Καλέσει  την Τράπεζα Πειραιώς να άρει κάθε απόφαση ή σκέψη περί κλεισίματος του 
συγκεκριμένου υποκαταστήματος το οποίο έπειτα και από την αναστολή λειτουργίας του 
υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας είναι το μόνο υποκατάστημα Τράπεζας που λειτουργεί 
στην έδρα του Δήμου . 
 
 
γ. Να ενημερώσει σχετικά τους Βουλευτές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας ζητώντας τη συνδρομή τους στην ανάδειξη της σοβαρότητας του ζητήματος στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
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δ. Να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να διαμαρτυρηθεί αλλά και να 
αναδείξει προς κάθε κατεύθυνση το σοβαρότατο αυτό ζήτημα και φυσικά να αναλάβει 
πρωτοβουλίες προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα επαφές με άλλα τραπεζικά ιδρύματα για την 
πλήρωση του « κενού » που θα προκληθεί στην περίπτωση επιμονής της Τράπεζας Πειραιώς να 
αναστείλει την λειτουργία του υποκαταστήματος, ενώ θα διακοπεί κάθε συνεργασία και 
συναλλαγή με την συγκεκριμένη Τράπεζα. 
 
Το παρόν να κοινοποιηθεί στους Βουλευτές του Νομού ,την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα 
ΜΜΕ. 
 
Στην συνέχεια τον λόγο ζήτησαν και έλαβαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : Γαλούνης Ερωτόκριτος  και 
Στάϊκος Παναγιώτης οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος. 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
α. Να ζητήσει  άμεσα συνάντηση με την διοίκηση της Τράπεζας και να γίνει παράσταση 
διαμαρτυρίας. 
 
β. Να καλέσει την Τράπεζα Πειραιώς να άρει κάθε απόφαση ή σκέψη περί κλεισίματος του 
συγκεκριμένου υποκαταστήματος το οποίο έπειτα και από την αναστολή λειτουργίας του 
υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας είναι το μόνο υποκατάστημα Τράπεζας που λειτουργεί 
στην έδρα του Δήμου . 
 
γ. Να ενημερώσει σχετικά τους Βουλευτές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας ζητώντας τη συνδρομή τους στην ανάδειξη της σοβαρότητας του ζητήματος στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
 
δ. Να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να διαμαρτυρηθεί αλλά και να 
αναδείξει προς κάθε κατεύθυνση το σοβαρότατο αυτό ζήτημα και φυσικά να αναλάβει 
πρωτοβουλίες προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα επαφές με άλλα τραπεζικά ιδρύματα για την 
πλήρωση του « κενού » που θα προκληθεί στην περίπτωση επιμονής της Τράπεζας Πειραιώς να 
αναστείλει την λειτουργία του υποκαταστήματος, ενώ θα διακοπεί κάθε συνεργασία και 
συναλλαγή με την συγκεκριμένη Τράπεζα. 
 
Το παρόν να κοινοποιηθεί στους Βουλευτές του Νομού ,την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα 
ΜΜΕ. 

 
                                   Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 38/2021 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

                                          
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                             ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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