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ΑΔΑ: ΩΚ7ΤΩΕΔ-ΔΚΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 30η Ιανουαρίου 2019
Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου
στην Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 285/25-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Στέφανος Αθ. Βρεττός
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
4. Νικόλαος Α. Πολίτης
5. Αντώνιος Β. Παούρης
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
7. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
9. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Γεώργιος Δ. Πατητής
3. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
4. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
5. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
6.Μουζάκη Αντ.Σώζα
7.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
8. Νικόλαος Στ. Παούρης
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου και ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, ενώ ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζει.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 21/2019

ΑΔΑ: ΩΚ7ΤΩΕΔ-ΔΚΝ

Θέμα 18: Ψήφισμα διαμαρτυρίας Δημοτικού Συμβουλίου Κέας για την
επικείμενη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος
εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με αφορμή την
επικείμενη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος στην Ιουλίδα Κέας , σας καλώ να εκδώσουμε το κάτωθι ψήφισμα
διαμαρτυρίας:
«Κύριοι,
Έχουμε πληροφορηθεί για την πρόθεση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας να διακόψει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στη Κέα. Η πρόθεση
αυτή της Ε.Τ.Ε. βρίσκει τους φορείς και τους κατοίκους του νησιού αντίθετους και
εκφράζοντας την άποψή μας αυτή απευθυνόμαστε σε εσάς και σας ζητούμε να
παρέμβετε για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο παρατάσσοντας πιο κάτω τους λόγους:
-Το εν λόγω κατάστημα είναι το μοναδικό που λειτουργεί στον μεγαλύτερο οικισμό και
πρωτεύουσα του νησιού μας, την Ιουλίδα.
Πρόκειται για οικισμό που εκτός από τους κατοίκους του, οι οποίοι απευθύνονται
στις δημόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν εξ’ ολοκλήρου σε αυτόν (Δήμος, ΚΕΠ,
Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο)
φιλοξενεί, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι την
περιηγούνται στην Ιουλίδα, καθώς σε αυτή δραστηριοποιούνται περί τις 36
επιχειρήσεις και λειτουργεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας.
-Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί σύμβολο στον τραπεζικό τομέα και για το
λόγο αυτό τη χρησιμοποιεί πλήθος επαγγελματιών, μικροεπενδυτών και αγροτών
(που αποτελούν και την πλειοψηφία των κατοίκων) και οι οποίοι δεν είναι
εξοικειωμένοι με τον ηλεκτρονικό τρόπο πραγματοποίησης αναλήψεων και
πληρωμών.
-Μέσω του εν λόγω καταστήματος εξυπηρετούνται πολλοί εκ των κατοίκων και των
οικιστών για τις συναλλαγές τους με το Δήμο για την εξόφληση των οφειλών τους
και όχι μόνο και
-Εξυπηρετεί το σύνολο όσων συναλλάσσονται με το ΚΕΠ και το ΓΕΦ, στην έκδοση
παραβόλων και την εξόφλησή τους με τραπεζική επιταγή (δεδομένου ότι το ΓΕΦ
δεν εισπράττει χρήματα).
Θεωρούμε ότι η επικείμενη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος της Ε.Τ.Ε.
στο νησί μας, μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στην Ε.Τ.Ε., στο Δήμο
μας, στους επαγγελματίες και στους ιδιώτες εξυπηρετούμενους από αυτό.
Παρακαλούμε θερμά για τη συμβολή σας, προκειμένου –για όλους τους παραπάνω
λόγους- να αποτραπεί μία τέτοια εξέλιξη.»
Το Δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκδίδει το κάτωθι ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος:
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κύριοι,
Έχουμε πληροφορηθεί για την πρόθεση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας να διακόψει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στη Κέα. Η πρόθεση
αυτή της Ε.Τ.Ε. βρίσκει τους φορείς και τους κατοίκους του νησιού αντίθετους και
εκφράζοντας την άποψή μας αυτή απευθυνόμαστε σε εσάς και σας ζητούμε να
παρέμβετε για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο παρατάσσοντας πιο κάτω τους
λόγους:
-Το εν λόγω κατάστημα είναι το μοναδικό που λειτουργεί στον μεγαλύτερο οικισμό
και πρωτεύουσα του νησιού μας, την Ιουλίδα.
Πρόκειται για οικισμό που εκτός από τους κατοίκους του, οι οποίοι απευθύνονται
στις δημόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν εξ’ ολοκλήρου σε αυτόν (Δήμος, ΚΕΠ,
Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο)
φιλοξενεί, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι την
περιηγούνται στην Ιουλίδα, καθώς σε αυτή δραστηριοποιούνται περί τις 36
επιχειρήσεις και λειτουργεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας.
-Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί σύμβολο στον τραπεζικό τομέα και για το
λόγο αυτό τη χρησιμοποιεί πλήθος επαγγελματιών, μικροεπενδυτών και αγροτών
(που αποτελούν και την πλειοψηφία των κατοίκων) και οι οποίοι δεν είναι
εξοικειωμένοι με τον ηλεκτρονικό τρόπο πραγματοποίησης αναλήψεων και
πληρωμών.
-Μέσω του εν λόγω καταστήματος εξυπηρετούνται πολλοί εκ των κατοίκων και των
οικιστών για τις συναλλαγές τους με το Δήμο για την εξόφληση των οφειλών τους
και όχι μόνο και
-Εξυπηρετεί το σύνολο όσων συναλλάσσονται με το ΚΕΠ και το ΓΕΦ, στην έκδοση
παραβόλων και την εξόφλησή τους με τραπεζική επιταγή (δεδομένου ότι το ΓΕΦ
δεν εισπράττει χρήματα).
Θεωρούμε ότι η επικείμενη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος της
Ε.Τ.Ε. στο νησί μας, μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στην Ε.Τ.Ε.,
στο Δήμο μας, στους επαγγελματίες και στους ιδιώτες εξυπηρετούμενους από
αυτό.
Παρακαλούμε θερμά για τη συμβολή σας, προκειμένου –για όλους τους παραπάνω
λόγους- να αποτραπεί μία τέτοια εξέλιξη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 21/2019
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα παρόντα μέλη

