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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ      
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθ. 10/28-06-2021 τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης 
 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίπολης 

 
 
Αριθ. απόφασης 40/2021                ΘΕΜΑ 

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το επικείμενο κλείσιμο της 
Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος.  
 

     Στο Ροδολίβος σήμερα την 28η  του μηνός Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 
έναρξης 19.00΄ συνήλθε η τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020, ύστερα από την 
αριθ. πρωτ.:5634/24-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 74 του N. 
4555/2018. 
   
    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης καθώς διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) Δημοτικών 
Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη δεκαοκτώ (18) μέλη όπως: 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   Κατσάρας Χαρίτων                       Πρόεδρος Δ.Σ.   
2.   Ανδρεάδης Λάζαρος                  Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
3.   Χατζηγεωργιάδου Σοφία              Γραμματέας Δ.Σ. 
4.   Παπαδόπουλος Ιορδάνης 
5.   Πατσιά Ελένη                                          
6.   Χαρισιάδης Δημήτριος                  

                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
   1. Χατζηδάφνη Αικατερίνη         
   2. Γαρούφας Βασίλειος 
   3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
    

7.   Κουτούζογλου Αντώνιος 
8.   Βίτσιος Δήμος  
9.   Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης  
10. Μελίτος Κωνσταντίνος 
11. Κλώτσικας Θεοχάρης 
12. Πετρίδης Πέτρος 
13. Παπαδόπουλος Λάζαρος 
14. Αγγέλου Ιωάννης 
15. Γάλλος Γεώργιος 
16. Χαμαϊλίδης Αντώνιος 
17. Άντσιου Άννα 

 

 

  18. Μαδέσης Νικόλαος                     

 
     Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ.Φραστανλής Στέργιος μετά από πρόσκληση που του επιδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. 
     Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η υπάλληλος του Δήμου Κιοσίδου Σμαράγδα, για την τήρηση των πρακτικών. 
        
     Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του 
Δ.Σ. ότι έχει προκύψει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, το οποίο πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος και αφορά το ψήφισμα διαμαρτυρίας για το επικείμενο κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς στο 
Ροδολίβος διότι φημολογείται η παύση λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς στις 16-07-2021. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση του Προέδρου, 
την παρ.7 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 
το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί, με την διαδικασία του κατεπείγοντος,   
αποφασίζει ομόφωνα την συζήτηση του θέματος που αφορά ψήφισμα διαμαρτυρίας για το επικείμενο κλείσιμο 
της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος.  
   
     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο 
κ.Φραστανλή Στέργιο ο οποίος είπε τα εξής:  
   
    «Όπως πληροφορηθήκαμε ο μελλοντικός σχεδιασμός της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει την παύση της 
λειτουργίας του καταστήματος στο Ροδολίβος.  
     Η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης θα έχει ως αποτέλεσμα να υποβαθμίσει τον τόπο μας και να 
δυσχεραίνει τις συλλογικές προσπάθειες κάθε παραγωγικής δύναμης του τόπου μας, για την ανάπτυξη και 
ανάδειξη του, επιπλέον, θα απογοητεύσει και θα επιφέρει την αγανάκτηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας 
αφού δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν τις συναλλαγές στο τόπο τους και θα αναγκάζονται να μετακινούνται σε 
μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. 
    Δεν μπορεί κυβερνητικοί παράγοντες να φαίνεται ότι στηρίζουν την προσπάθεια μας για την ανάπτυξη του 
Δήμου μας και ταυτόχρονα να δέχονται παθητικά τις αποφάσεις που επιβάλουν οι διοικήσεις των Τραπεζών.  
     Η πρόθεση μας για την ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας 
(Αρχαιολογικό πάρκο Αμφίπολης - Τύμβος Καστά, Λιμάνι Αμφίπολης, Ορεινός όγκος Παγγαίου, Φαράγγι Αγγίτη 
κ.α.), δεν μπορεί να υποστηριχτεί με την επικείμενη διακοπή λειτουργίας του μοναδικού Τραπεζικού 
καταστήματος στο Δήμο μας.  
      
    Για τους παραπάνω λόγους, εκπροσωπώντας το σύνολο της κοινωνίας, το δημοτικό συμβούλιο καλείται να 
αποφασίσει: 

 Να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία του κι επιπλέον την εναντίωσή του σε κάθε κίνηση που τείνει να 
υποβαθμίσει τον τόπο μας και να δυσχεράνει τις συλλογικές προσπάθειες για την ανάδειξη κι ανάπτυξή 
του.  

 Να ζητήσει την επανεξέταση και επαναξιολόγηση κάθε τωρινού και μελλοντικού σχεδιασμού ή πρότασης 
για την παύση της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος.  

 Να επισημάνει την αναγκαιότητα της παραμονής και μάλιστα της ενδυνάμωσης του καταστήματος της 
Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος, του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος στο Δήμο Αμφίπολης κι 
άρα αυξημένου κύκλου εργασιών του.  

 Να τονίσει το ειδικό βάρος που έχει η Τράπεζα Πειραιώς για την γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη 
της περιοχής μας. 

 Να ζητήσει την άμεση παρέμβαση, συμπαράσταση και την αρωγή της πολιτείας ώστε το Κατάστημα της 
Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος να συνεχίσει τη λειτουργία του.  

 Να ενημερώσει σχετικά τους Βουλευτές του Νομού Σερρών και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ζητώντας να πάρουν θέση στην επιχειρούμενη περαιτέρω υποβάθμιση της επαρχίαςμας . 

 Τέλος, να δηλώσει  τη βούληση και την αποφασιστικότητά του Δήμου Αμφίπολης να αγωνιστεί και να 
στηρίξει κάθε προσπάθεια και δράση προκειμένου να αναστείλει ή να ακυρώσει κάθε απόφαση που 
υποβαθμίζει τον τόπο μας.  

      Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, των Βουλευτών του Ν. Σερρών, του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, της Κεντρικής διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, της Περιφερειακής 
Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας της Τράπεζας Πειραιώς, το Υποκατάστημα του Ροδολίβους και στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης.» 
 
 

  Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
  
  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:  

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν. 

 Την αριθ. 28/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ροδολίβους 

 Την εισήγηση του Δημάρχου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Υιοθετεί ψήφισμα διαμαρτυρίας για το επικείμενο κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος και :  

 Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του κι επιπλέον την εναντίωσή του σε κάθε κίνηση που τείνει να 
υποβαθμίσει τον τόπο μας και να δυσχεραίνει τις συλλογικές προσπάθειες για την ανάδειξη κι 
ανάπτυξή του.  

 Ζητά την επανεξέταση και επαναξιολόγηση κάθε τωρινού και μελλοντικού σχεδιασμού ή πρότασης 
για την παύση της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος.  

 Επισημαίνει την αναγκαιότητα της παραμονής και μάλιστα της ενδυνάμωσης του καταστήματος της 
Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος, του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος στο Δήμο Αμφίπολης κι 
άρα αυξημένου κύκλου εργασιών του.  

 Τονίζει το ειδικό βάρος που έχει η Τράπεζα Πειραιώς για την γεωργική και κτηνοτροφικής ανάπτυξη 
της περιοχής μας. 

 Ζητά την άμεση παρέμβαση, συμπαράσταση και την αρωγή της πολιτείας ώστε το Κατάστημα της 
Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδολίβος να συνεχίσει τη λειτουργία του.  

 Να ενημερώσει σχετικά τους Βουλευτές του Νομού Σερρών και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ζητώντας να πάρουν θέση στην επιχειρούμενη περαιτέρω υποβάθμιση της επαρχίας μας. 

 Τέλος, δηλώνει τη βούληση και την αποφασιστικότητά του Δήμου Αμφίπολης να αγωνιστεί και να 
στηρίξει κάθε προσπάθεια και δράση προκειμένου να αναστείλει ή να ακυρώσει κάθε απόφαση που 
υποβαθμίζει τον τόπο μας.  

 
     Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, των Βουλευτών του Ν. Σερρών, του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, της Κεντρικής διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, της Περιφερειακής 
Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας της Τράπεζας Πειραιώς, το Υποκατάστημα του Ροδολίβους και στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης. 
 
   
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  40/2021. 

Ακριβές Απόσπασμα 
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Κατσάρας Χαρίτων 
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