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                                ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 62/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15/2022 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

ΘΕΜΑ: «Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το κλείσιμο του Υποκαταστήματος της 
Τράπεζας Πειραιώς στην Κάτω Αχαΐα» 

Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Μαΐου (5ου) του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ και συγκεκριμένα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας (1ος 

όροφος), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, συνήλθε σε τακτική δημόσια (δια ζώσης) συνεδρίαση, 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5705/26.5.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασίλειου Αριστ. Γκοτσόπουλου 

και σύμφωνα με τη διαδικασία όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του ν.3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), 

όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά  (27) μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) μέλη: 

 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Κοινότητα Κράλι,  

Κολλιόπουλος Παναγιώτης Κοινότητα Αχαϊκού, Παναγόπουλος Κωνσταντίνος Κοινότητα Ελαιοχωρίου, Σαββόπουλος 

Βασίλειος Κοινότητα Χαϊκαλίου, Κωστούρος Γεώργιος Κοινότητα Καραιϊκων, Δριμάλας Παναγιώτης Κοινότητα Πορτών, 

Παρόντες Απόντες 

1. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη (Πρόεδρος)  
2. Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη 
3. Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου  
4. Ταπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου 
5. Καμπέρος Ηλίας του Χρήστου 
6. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου 
7. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου 
8. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του Γεωργίου  
9. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου 
10. Νικολάου Χρήστος του Γεωργίου 
11. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου  
12. Λιάκος Φίλιππος του Άγγελου 
13. Οικονομόπουλος Ηλίας του Ανδρέα 
14. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη 
15. Μπαχράς Ξενοφώντας του Ιωάννη 
16. Οικονομόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου 
17. Στεργιόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου 
18. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα 
19. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου 

 

1. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του 
Αργυρίου 

2. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου  
3. Τραχάνης Σπυρίδωνας του Ανδρέα 
4. Ορδίτης Αλέξιος του Σπυρίδωνος 
5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του 

Παναγιώτη 
6. Σταθόπουλος Ανδρέας του 

Κωνσταντίνου  
7. Δημόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη 
8. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Χρήστου 

 
 

   (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα) 

ΑΔΑ: 6ΖΩΨΩ9Ν-6ΤΝ



 

Αριθ. 62/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Σελίδα 2 
 

Βαβαρούτας Διονύσιος Κοινότητα Ριόλου, Μπεζεριάνου Ελένη Κοινότητα Αλισσού, Κριμπάς Ιωάννης Κοινότητα 

Αγιοβλασιτίκων, Αλεξόπουλος Χρήστος Κοινότητα Φώσταινας, Κυριαζής Νικόλαος Κοινότητα Μιτοπόλεως, Μαγκαφάς 

Οδυσσέας Κοινότητα Νιφοραιϊκων, Ζαμπέτας Ανδρέας Κοινότητα Πετροχωρίου, Κωνσταντινόπουλος Νικόλαος Κοινότητα 

Κρίνου, Σταυρόπουλος Βασίλειος Κοινότητα Μύρτου, Κατριμπούζας Δημήτριος Κοινότητα Φράγκα, Δημόπουλος Ιωάννης 

Κοινότητα Κάτω Μαζαρακίου. 

          

Διευκρινήσεις:     

• Προσήλθαν κατά τη διαδικασία των ερωτήσων-αναφορών και πριν τη συζήτηση των θεμάτων οι δ.σ. κ.κ. 

Σταθόπουλος Ανδρέας, Ορδίτης Αλέξιος, Μαυρόγιαννης Διονύσιος και Πουλίδας Αθανάσιος 

• Εισήχθησαν για συζήτηση και λήψη απόφασης μετά από ομόφωνη απόφαση και των είκοσι τριών (23) 

παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 

• Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος η δ.σ. κ. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη. 

• Αποχώρησε μετά το τέλος της διαδικασίας των ερωτήσεων-αναφορών και πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο δ.σ. 

κ. Μαυρόγιαννης Διονύσιος.  

 

     Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς, αν και είχε νομίμως κληθεί 

σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 και ισχύει, για προσωπικούς λόγους. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης η υπάλληλος του Δήμου Θεώνη Κων. Αθανασακοπούλου για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Αριστ. Γκοτσόπουλος, έθεσε υπόψη  των μελών 

του Δημοτικού συμβουλίου, το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης περί έκδοσης: «Ψηφίσματος του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το κλείσιμο του Υποκαταστήματος της 

Τράπεζας Πειραιώς στην Κάτω Αχαΐα» μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καμπέρου Ηλία κατά τη 

διάρκεια των ερωτήσεων-αναφορών και ζήτησε από τα μέλη, όπως εγκρίνουν την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης. 

 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν την εγγραφή και συζήτηση του ως άνω θέματος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γκοτσόπουλος Βασίλειος, λαβών τον λόγο ανέφερε στο 

Σώμα τα εξής: «Θα πραγματοποιηθεί αύριο συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουμε εμείς ως Δήμος, ο Δήμος 

Καλαβρύτων και εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του κλεισίματος του 

Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Κάτω Αχαΐα.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καμπέρος Ηλίας λαβών τον λόγο είπε στο Σώμα: «Ήμουν στη διαμαρτυρία που έγινε 

στην Τράπεζα Πειραιώς στην Κάτω Αχαΐα, καθόσον είμαι ευαισθητοποιημένος για το θέμα, ως πρώην τραπεζικός 

υπάλληλος. Προτείνω στη σημερινή συνεδρίαση να βγει ένα ψήφισμα για την τράπεζα Πειραιώς». 

Λαβών τον λόγο ο κ. Νικολάου, επικεφαλής της Παράταξης ‘’Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών’’ είπε: «Συμφωνώ με 

την πρόταση του κ. Καμπέρου για την έκδοση ψηφίσματος».  

Στη συνέχεια ο δ.σ. κ. Ορλώφ Κυριάκος είπε: «Συμφωνούμε για την έκδοση ψηφίσματος στη σημερινή 

συνεδρίαση». 

 
Στο σημείο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του πρόεδρου και έλαβε υπόψη: α΄) το άρθρο 

65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από  Ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19.07.2018),   
 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα για το κλείσιμο του Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Κάτω Αχαΐα» 

 

                                                                                   ΨΗΦΙΣΜΑ 

                        Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αποφασίζει ομόφωνα: 

 
1. Εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να κλείσει το κατάστημά της στην Κάτω Αχαΐα, 
γεγονός που πλήττει σοβαρά τις συναλλαγές όλων των κατοίκων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με το τραπεζικό σύστημα. Η 
τράπεζα Πειραιώς διαδέχθηκε την Αγροτική τράπεζα και ως εκ τούτου βρέθηκε να έχει πελάτες της ένα μεγάλο αριθμό 
κατοίκων του Δήμου μας εξαιτίας του γεγονότος ότι πρόκειται για ένα αγροτικό δήμο με δυναμικές καλλιέργειες, μεγάλες 
επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα και συναλλαγές αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση. Με το κλείσιμο του 
υποκαταστήματος της Κάτω Αχαΐας όλος αυτός ο κόσμος θα στερηθεί τη δυνατότητα της απ’ ευθείας συναλλαγής του με 
την Τράπεζα, θα αναγκαστεί να διανύει εβδομήντα και εκατό χιλιόμετρα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί στα καταστήματα 
των Πατρών ενώ ένας μεγάλος αριθμός συνδημοτών μας που δεν έχει την ευχέρεια συναλλαγών με το σύστημα win 
Banking ή σε μηχάνημα ΑΤΜ ουσιαστικά θα αποκλειστεί από τις τραπεζικές συναλλαγές 

2. Καλεί τη διοίκηση της Τράπεζας να επανεξετάσει την απόφασή της και να διατηρήσει σε λειτουργία το κατάστημά της 
στην Κάτω Αχαΐα. 

3. Αιτείται άμεσα από τους υπευθύνους της Τράπεζας Πειραιώς συνάντηση αντιπροσωπείας του δημοτικού συμβουλίου 
και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων της περιοχής, στην οποία θα εκθέσουμε τις απόψεις μας επί του συγκεκριμένου 
ζητήματος. 

4. Συμπαρίσταται ολόψυχα στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς, για τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας τους και εκφράζει την αλληλεγγύη του σε αυτούς και στις οικογένειές τους. 

5. Δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που σαν στόχο θα έχει την υποβάθμιση ή αναστολή 
λειτουργίας του Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Κάτω Αχαΐα και θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για 
να μην εκτελεστεί ποτέ τέτοιου είδους απόφαση. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος  

  του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βασίλειος Αριστ. Γκοτσόπουλος 
[υπογραφή] 

Ο Δήμαρχος 
Δυτικής Αχαΐας 

Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς  
              [υπογραφή] 

Τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

[υπογραφές] 
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