
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.: 17562/19-06-2020 

 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. 14/2020 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηοσ  

Δεκοηηθού σκβοσιίοσ Καζηορηάς 

 

ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Δεσηέρα, 15 Ιοσλίοσ 2020 θαη ώξα 19:00, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή -θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ- ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από 

ηελ ππ’ αξηζ. πξση.: 16380/11-06-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ 

δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ 

θαη επηδόζεθε κε θάζε λόκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

………………………………………………………………………...………………………………. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 41 Γεκνηηθώλ 

πκβνύισλ ήηαλ:  

 

ΠΑΡΟΝΣΕ/ΠΑΡΟΤΕ : 37 

1. Μεηαιίδεο Κίκσλ – Πξόεδξνο Γ.. 

2. Παπαδόπνπινο Σξηαληάθπιινο – Αληηδήκαξρνο  

3. Λίηζθαο Γηνλύζηνο – Αληηδήκαξρνο 

4. Σζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο – Αληηδήκαξρνο 

5. Γνθόπνπινο Πέηξνο – Αληηδήκαξρνο 

6. Θενράξε – Παπαδάκνπ Όιγα – Αληηδήκαξρνο 

7. Μνπξαηίδεο Υξήζηνο – Αληηδήκαξρνο 

8. Ληάκεο Θεόδσξνο – Αληηδήκαξρνο  

9. Σόζθνο Πέηξνο 

10. Φνπιηξάο ηπιηαλόο 

11. Αιεμαλδξίδεο Νηθόιανο 

12. ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

13. Ρήκνο Αζαλάζηνο 

14. Εήζεο Λάδαξνο 

15. Φηιίππνπ Υξπζνύια 

16. Πέιθαο σθξάηεο 

17. αιβαξίλαο Ησάλλεο 

18. Φνύθε – Ληάκε Αιεμάλδξα 

19. πύξνπ Αηθαηεξίλε 

20. Βαζηιεηάδεο Δπζηάζηνο 

21. Μπόηζαξεο Βαζίιεηνο 

22. Κύξνπ Ησάλλα 

23. αββνπιίδνπ Κπξηαθή 

24. ακαξάο Κσλζηαληίλνο 

25. Λέθθνο Υξήζηνο 

26. Υξεζηάθε Δηξήλε 

27. Γηαλλάθεο Πέηξνο 

28. Μόζρνο Γεώξγηνο 

29. Παπαδνπνύινπ Υξπζνβαιάληνπ 

30. Γνπιγέξεο Αλαζηάζηνο 

31. Ηππνθνκίδνπ Αγγειηθή 

32. Εεζόπνπινο Μηραήι 

33. Σακήιηαο Αιέμαλδξνο 

34. Πεηξόπνπινο ηαύξνο 

35. Δπαγγέινπ Αζαλάζηνο 

36. Παύινπ Κσλζηαληίλνο 

37. Σίγθαο Γεώξγηνο

 

ΑΠΟΝΣΕ/ΑΠΟΤΕ : 4 

1. Κνξεληζίδνπ Δξηθίιε 

2. Γάγγαο Παλαγηώηεο 

3. Βαζηιεηάδεο Πνιπρξόληνο 

4. Γνύθιηα Αλαζηαζία 

 

Από ηνπο Προέδροσς Κοηλοηήηωλ θιήζεθαλ, ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πνπ 

αθνξνύλ ηελ Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΤΑ/ΠΑΡΟΝΣΕ νη : 

1. Κνπξάθιε Υαξίθιεηα – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 

2. Παξαζθεπόπνπινο Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Μεζνπνηακίαο 
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3. Εαξνγηάλλεο Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Υηιηνδέλδξνπ 

4. παζόπνπινο Παύινο – Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Απγήο  

 

ΑΠΩΝ ν αξακπίλαο Σξύθσλ – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Γάβξνπ 

 

ΠΑΡΩΝ ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο θ. Γηάλλεο Κνξεληζίδεο. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Υξηζηίλα Πξνβηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Ο Πξόεδξνο εμέζεζε ζηα κέιε, όηη ε δηα δώζεο ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη: α) ζηελ Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 

55/11.03.2020 ηεύρνο A’) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ» θαη εηδηθόηεξα 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 «Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Δήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19», ε νπνία 

θπξώζεθε λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/20 θαη β) ζηελ ππ’ αξηζ. 163/29-05-2020 

εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ». 

 

Ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εμέζεζε ζηα 

κέιε όηη ζα πξέπεη λα εηζαρζεί εθηάθησο γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο, ην ζέκα:  

«Αποζηολή επιζηολής διαμαρησρίας από ηο Δήμο Καζηοριάς, προς ηεν Τράπεδα Πειραιώς για 

ηεν  καηάργεζε ηοσ σποκαηαζηήμαηος, ποσ βρίζκεηαι ζηεν Κοινόηεηα Μεζοποηαμίας» 

ηε ζπλέρεηα έδσζε ην ιόγν ζην Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο: 

«Σύκθσλα κε έγθπξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ άκεζν ζρεδηαζκό ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο είλαη ε θαηάξγεζε 

ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα Μεζνπνηακίαο, γεγνλόο πνπ ζα πξνθαιέζεη 

δξακαηηθή ππνβάζκηζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο»  

θαη θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ έθηαθηε εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο.  

Σν Γ.. θξίλεη ην ζέκα σο θαηεπείγνλ θαη οκόθωλα αποθαζίδεη ηελ έθηαθηε εηζαγσγή ηνπ. 

 

ΘΕΜΑ έθηαθηο : «Αποζηοιή επηζηοιής δηακαρησρίας από ηο Δήκο Καζηορηάς, προς ηελ 

Σράπεδα Πεηραηώς γηα ηελ  θαηάργεζε ηοσ σποθαηαζηήκαηος, ποσ 

βρίζθεηαη ζηελ Κοηλόηεηα Μεζοποηακία». 

 

Αρηζκός Απόθαζες : 78/20 

 

Ο Πξόεδξνο αλαθεξόκελνο ζην αλσηέξσ έθηαθην ζέκα, έδσζε ην ιόγν ζην Γήκαξρν, ν νπνίνο 

αλέθεξε: 

«Επίθεηηαη ε παύζε ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεπώο ε θαηάξγεζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Τξάπεδαο 

Πεηξαηώο, ζηελ Κνηλόηεηα Μεζνπνηακίαο, ζύκθσλα κε ηνλ άκεζν ζρεδηαζκό ηνπ Τξαπεδηθνύ 

Οκίινπ. 

Κξίλεηαη ζθόπηκν, λα αζθήζνπκε πίεζε πξνο πάζα θαηεύζπλζε γηα ηελ απνηξνπή ηεο απόθαζεο, 

θαζώο ην ελ ιόγσ θαηάζηεκα εμππεξεηεί κεγάιν πιεζπζκηαθό θνκκάηη ηνπ Δήκνπ καο, ζε κηα πεξηνρή 

πνπ έρεη πιεγεί ηδηαίηεξα από ηελ πξόζθαηε παλδεκία». 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
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ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ, ην άξζξν 2 

ηνπ Ν.4682/20, ηελ 163/29-05-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. θαη όια ηα αλσηέξσ 

 

αποθαζίδεη  οκόθωλα  

 

Την αποστολή προς τον Τραπεζικό Όμιλο Πειραιώς, της παρακάτω 

επιστολής διαμαρτυρίας εκ μέρους του Δήμου Καστοριάς: 

 

Κύριε Διοικητά, 

Μετά λύπης μας, πληροφορηθήκαμε την πρόθεσή σας, να κλείσετε άμεσα και 

χωρίς προηγούμενη ενημέρωση το Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, που 

βρίσκεται στην Κοινότητα της Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς. 

Όπως είναι επόμενο, η είδηση προκάλεσε ανησυχία και έντονο προβληματισμό 

όχι μόνο στους κατοίκους της Μεσοποταμίας, αλλά και στο σύνολο των γειτονικών 

Κοινοτήτων, τις οποίες το κατάστημα εξυπηρετεί, πληθυσμού πλέον των 10.000. 

Επιπλέον, σας καλούμε, να αντιληφθείτε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς 

πρόκειται κύρια για αγροτικό πληθυσμό αλλά και συνταξιούχους, για τους οποίους 

ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του Υποκαταστήματος της Τράπεζας θα αποτελέσει 

σημαντικό πλήγμα στην καθημερινότητά τους, καθώς δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση 

με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Για τους παραπάνω λόγους, αλλά κυρίως για λόγους κοινωνικής ευθύνης και 

ευαισθησίας, που είμαστε βέβαιοι πως έχετε, σας παρακαλούμε, να συνεχίσετε την 

απρόσκοπτη λειτουργία του Υποκαταστήματος της Μεσοποταμίας, το οποίο όπως 

γνωρίζετε, στηρίζουν χρόνια τώρα οι κάτοικοι της περιοχής. 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό : 78/20 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη, όπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

Κίκωλ Μεηαιίδες 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

Υρηζηίλα Προβηά 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Σ.Παπαδόπνπινο, Γ.Λίηζθαο, Κ.Σζαλνύζαο, 

Π.Γνθόπνπινο, Ό.Θενράξε - Παπαδάκνπ, 

Υ.Μνπξαηίδεο, Θ.Ληάκεο, Π.Σόζθνο, .Φνπιηξάο, 

Ν.Αιεμαλδξίδεο, Γ.ηπιηάδεο, Α.Ρήκνο, Λ.Εήζεο, 

Υ.Φηιίππνπ, .Πέιθαο, Η.αιβαξίλαο, Α.Φνύθε-Ληάκε, 

Α.πύξνπ, Δ.Βαζηιεηάδεο, Β.Μπόηζαξεο, Η.Κύξνπ, 

Κ.αββνπιίδνπ, Κ.ακαξάο, Υ.Λέθθνο, Δ.Υξεζηάθε, 

Π.Γηαλλάθεο, Γ.Μόζρνο, Υ.Παπαδνπνύινπ, 

Α.Γνπιγέξεο, Α.Ηππνθνκίδνπ, Μ.Εεζόπνπινο, 

Α.Σακήιηαο, .Πεηξόπνπινο, Α.Δπαγγέινπ, Κ.Παύινπ, 

Γ.Σίγθαο. 
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