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Από το 5ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 30/5/2016 του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Φοίνικα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Η
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2016
ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση ΑΤΜ στην Κοινότητα Φοίνικα.
Στο Φοίνικα Σύρου και στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα του Δήμου
Σύρου – Ερμούπολης σήμερα την 30η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00 συγκεντρώθηκε το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
σε τακτική συνεδρίαση μετά την μετά την με Α.Π 11165/24-5-2016 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Φοίνικα σύμφωνα με τα άρθρα 88,
89 και 90 του Ν. 3852/2010, η οποία επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά. Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 3 μελών
βρέθηκαν παρόντα 3 μέλη όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περρής Γεώργιος (Πρόεδρος)
Ξανθάκη Ρόζα
Ρούσσος Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ

Στην Συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Πέτρος
Ρούσσος, για την τήρηση των πρακτικών.
2ο έκτακτο θέμα για το οποίο συμφώνησαν όλοι οι παρόντες να συζητηθεί
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και
συνοψίζοντας το θέμα εισηγήθηκε τα εξής:
“από το 2011 η Τοπική Κοινότητα Φοίνικα με έγγραφες ενέργειες έχει προσπαθήσει
για την επανατοποθέτηση ΑΤΜ τράπεζας για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της
Νότιας Σύρου και των τουριστικών σκαφών της μαρίνας. Μέχρι σήμερα παρά τις άπειρες
υποσχέσεις που λάβαμε, δεν έχει υλοποιηθεί η τοποθέτηση ΑΤΜ, παρόλο που η Τοπική
Κοινότητα με ενέργειές της έχει φροντίσει για την εξεύρεση ασφαλούς χώρου. Έχουμε
φτάσει στην έναρξη της θερινής περιόδου του 2016 και για πέντε χρόνια, το μόνο που
εισπράττουμε είναι υποσχέσεις. Για άλλη μια χρονιά σε μια από τις τουριστικότερες
περιοχές του νησιού στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις ετήσιας λειτουργίας κι
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όχι μόνο εποχικής, δεν υπάρχει πρόσβαση στην πιο απλή τραπεζική εργασία. Η
τελευταία άτυπη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι υπάρχει αρνητικό κλίμα στην
τοποθέτηση ΑΤΜ, παρόλο που καθημερινά οι τράπεζες διαφημίζονται για το κοινωνικό
τους πρόσωπο. Ακόμη κι αν κρίνεται ασύμφορη η λειτουργία ενός ΑΤΜ στο Φοίνικα,
κάποιο άλλο ΑΤΜ σε άλλη περιοχή με την κερδοφορία του, θα καλύπτει τα λειτουργικά
έξοδα ενός φαινομενικά “ασύμφορου” ΑΤΜ. Αυτό νομίζουμε ότι είναι κοινωνική
προσφορά μιας Τράπεζας και μάλιστα προς τον πελάτη της, μιας που ο Δήμος τηρεί τα
διαθέσιμά του σ' αυτήν. Προτείνω να ζητήσουμε από την Τράπεζα Πειραιώς έγγραφη
ενημέρωση γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε θετική εξέλιξη στο θέμα και από το Δημοτικό
Συμβούλιο την επανεξέταση του θέματος της τοποθέτησης του ΑΤΜ στο Φοίνικα και σε
περίπτωση που μέχρι τέλους Ιουνίου δεν έχουμε θετική εξέλιξη, να εξετάσουμε το
ενδεχόμενο αλλαγής της συνεργαζόμενης με το Δήμο Τράπεζας κι εφόσον οι
πληροφορίες που έχουμε είναι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη Τράπεζα να
τοποθετηθεί ΑΤΜ και μάλιστα άμεσα, ο Δήμος να συνεργαστεί μ' αυτήν. ”
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, είδε και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και ζητά από την Τράπεζα Πειραιώς έγγραφη
ενημέρωση γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε θετική εξέλιξη στο θέμα και από το Δημοτικό
Συμβούλιο την επανεξέταση του θέματος της τοποθέτησης του ΑΤΜ στο Φοίνικα και σε
περίπτωση που μέχρι τέλους Ιουνίου δεν έχουμε θετική εξέλιξη, να εξετάσουμε το
ενδεχόμενο αλλαγής της συνεργαζόμενης με το Δήμο Τράπεζας κι εφόσον οι πληροφορίες
που έχουμε, είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη Τράπεζα να τοποθετηθεί ΑΤΜ και
μάλιστα άμεσα, ο Δήμος να συνεργαστεί μ' αυτήν.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ξανθάκη Ρόζα

Περρής Γεώργιος

Ρούσσος Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ, 30/5/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ
Περρής Γεώργιος
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