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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 9ης/04-12-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 68/2019 
 
ΘΕΜΑ: 
 

Συζήτηση για την επικείμενη κατάργηση του Αυτόματου 
Μηχανήματος Ανάληψης Μετρητών της τράπεζας EUROBANK, επί 
του πεζοδρόμου Ειρήνης και Φιλίας στο Βελβεντό. 
 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε 
έκτακτη Συνεδρίαση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 860/4-12-2019 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -13- μέλη και 
ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Εμμανουήλ Δημήτριος 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος 2   Τέτος Νικόλαος 
3 Αγγέλης Δημήτριος 3 Παπαδημητρίου Ζήνων 
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος 4 Θεοχαροπούλου Ελευθερία 
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Καμκούτης Θωμάς   
7 Αχίλλας Γεώργιος   
8 Ζορζοβίλης Ζήνων   
9 Κουκόλη Σοφία   

10 Τράντα Ιωάννα   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Μανώλας Αριστείδης   
13 Γκαμπράνη Ειρήνη   
       Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Κουκάλης Ζήνων 1 ΑθανασόπουλοςΑθανάσιος,Πρόεδρος 
2 Μύρος Δημήτριος   
3 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
4 Παπανδρίτσα Μαρία   
5 Μυλωνά Κατίνα   
6 Τζάτσου Βάϊα   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
  2 Βρακόπουλος Αντώνιος 

  
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
        Αρχίζοντας τη συνεδρίαση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος 
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής: 
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Το μεσημέρι της Τετάρτης, 4 Δεκεμβρίου 2019 πληροφορηθήκαμε από τρίτους 
κι όχι από την ίδια την EUROBANK, ότι επίκειται η κατάργηση της Αυτόματης Ταμιακής 
Μηχανής που διαθέτει στην έδρα του Δήμου Βελβεντού, την επόμενη μέρα το πρωί, 
στις 5 Δεκεμβρίου.  

Είχαμε μια άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον Περιφερειακό Διευθυντή 
Δυτικής Μακεδονίας για μια ενημέρωση της έσχατης στιγμής. Οι λόγοι που μας 
ανέπτυξε ήταν ότι η Τράπεζα η αποσύρει το ΑΤΜ επειδή α) Η κίνηση είναι μικρή και 
δεν καλύπτονται τα έξοδα ενοικίασης και λειτουργίας του χώρου και β) Το κοινό 
μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα ΕΛΤΑ που συνεργάζονται και παρέχουν υπηρεσίες της 
EUROBANK.   

Επισημαίνουμε ότι δεν υπήρξε η παραμικρή ευαισθησία από την πλευρά της 
Τράπεζας να ενημερώσει έγκαιρα το Δήμο για να συζητηθεί η απόφασή της που 
υποβαθμίζει την εξυπηρέτηση των πελατών της - πολιτών και να αναζητηθεί 
ενδεχομένως λύση. 

Ο Δήμος Βελβεντού από παλιά είχε συνεργαστεί με το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο, το οποίο και συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα EUROBANK. Σήμερα οι 
καταθέσεις του Δήμου στην εν λόγω Τράπεζα ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ 
από συγκεκριμένη πηγή. Παράλληλα πολλοί είναι οι δημότες-καταθέτες που 
εμπιστεύονται τις τραπεζικές τους συναλλαγές στην εν λόγω τράπεζα.  

Παρόλα αυτά η EUROBANK καταργεί την Αυτόματη Ταμιακή Μηχανή, η οποία 
εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο κατοίκων όσο και επισκεπτών, θεωρώντας προφανώς 
αμελητέα την «προστιθέμενη αξία» που δημιουργεί η κοινωνία του Βελβεντού στο 
ενεργητικό της Τράπεζας. 

Είναι προφανές ότι η τραπεζική λογική προσκρούει στην κοινωνική διάσταση 
της εξυπηρέτησης που έχει ανάγκη η επαρχία. Προφανώς κατά το επιχειρηματικό και 
επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας τα πάντα οφείλουν να υπολογίζονται με γνώμονα 
το κέρδος, ασχέτως άλλων σημαντικών λόγων.  

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και αφού  έθεσε τις απόψεις 
και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα 
πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Στηλιτεύει αυτήν την άδικη για το κοινό στάση της Τράπεζας και ζητά από 
την Διοίκησή της να αναθεωρήσει την άποψή της. Η Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή 
πρέπει να παραμείνει στο Βελβεντό έστω κι αν χρειαστεί να αλλάξει χώρο για να 
μειώσει τα έξοδα, επιλέγοντας ενδεχομένως το κατάστημα των ΕΛΤΑ με το οποίο η ίδια 
συνεργάζεται.  

2. Ζητά συνάντηση του Δήμου με υπηρεσιακούς παράγοντες της Τράπεζας για 
την συζήτηση και εξεύρεση λύσης.  

3. Σε περίπτωση που η Τράπεζα επιμείνει στην σημερινή απόφασή της, το 
Δημοτικό Συμβούλιο με νεώτερη απόφασή του να επανεξετάσει την συνεργασία του 
Δήμου με την Τράπεζα.  
      

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2019. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 
Η Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό 26 Νοεμβρίου 2019 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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