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 ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 6
η
 Θοσλίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώρα 17:30, κεηά από 

γξαπηή επείγνπζα πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 14/3-7-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε 

μέζφ ηηλεδιάζκευης έκηακηη ζσνεδρίαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ, ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης 

ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-

3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ 

κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη 

και λειηοσργία ηων δήμων» θαη ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζωηεξηθώλ «Ενημέρωζη αναθορικά με ηη διαδικαζία λήψης αποθάζεων ηων ζσλλογικών 

οργάνων ηων δήμων», ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάηω Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νιωκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία - Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) 

Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο 

Δπάγγεινο - Αλη/ξρνο, 8) ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή - Αλη/ξρνο, 9) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία 

- Αλη/ξρνο, 10) Αζπξνύιηα νθία, 11) Γθέζηα Δηξήλε, 12) Κνπξή Ήξα - Δηξήλε, 13) 

Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 14) Μνδέο Αζαλάζηνο, 15) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 16) Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, 17) Σνπιγαξίδεο Θεόδωξνο, 18) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 19) Αιεμόπνπινο 

Γξεγόξηνο, 20) Γξεγόξεο Ζιίαο, 21) Θενδωξόπνπινο Νηθόιανο, 22) Καπθάο Γεώξγηνο, 23) 

Κνπλάβεο Αληώληνο, 24) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 25) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 26) Ξπιηάο 

Θεόδωξνο, 27) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 28) Παηνύραο Υξήζηνο, 29) Ρώξνο Γεώξγηνο, 30) 

βόιεο Κωλζηαληίλνο, 31) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέωλ, 32) Σζηκπνύθεο Ηωάλλεο θαη 

33) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο. 

Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Πιέζζαο Γηνλύζηνο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Νηξίληαο Θεόδωξνο, 

ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Φωκάο Πέηξνο δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Ο θ. Σδαλάθνο Νηθόιανο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε απνπζηάδωλ 

δηθαηνινγεκέλα.  

Οη θ.θ. Κνξδάο Υξήζηνο, Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Νηάξνπ Μαξία, Γεκαθόπνπινο 

Φώηηνο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο δελ ζπκκεηείραλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά 

αξγόηεξα.    

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - 

Γήκαξρνο Παηξέωλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

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

ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο δεηά από ην ώκα λα εγθξίλεη ωο θαηεπείγνπζα ηελ 14
ε
 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεωο: «Σν 

Ννκνζρέδην γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο- δηαδειώζεηο θαη γεληθόηεξα ηηο ιαϊθέο θηλεηνπνηήζεηο 

ΑΔΑ: Ω1ΗΕΩΞΙ-ΟΗΡ



πνπ ζπδεηείηαη ζηε Βνπιή» (ζρεηηθό ην αξηζ. 27677/2-7-2020 έγγξαθν ηεο δεκνηηθήο 

παξάηαμεο «Λαϊθή πζπείξωζε Πάηξαο») 

 

Το Σώμα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ε θα Νηάξνπ Μαξία, 

άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ν νπνίνο ελεκέξωζε όηη απεζηάιε ε θαηεπείγνπζα ππ’ αξηζ. 14/3-7-

2020 Πξόζθιεζε ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κεηά ην 27677/2-7-2020 έγγξαθν 

ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Λαϊθή πζπείξωζε Πάηξαο» κε ην νπνίν δήηεζαλ ηε έθηαθηε 

ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Σν Ννκνζρέδην γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο- 

δηαδειώζεηο θαη γεληθόηεξα ηηο ιαϊθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζπδεηείηαη ζηε Βνπιή» 
Το Σώμα άθνπζε επίζεο ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνπο επηθεθαιήο ηωλ δεκνηηθώλ 

παξαηάμεωλ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο  

 

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, ηο Σώμα:  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

 

Εγκρίνει ηνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο «Σν Ννκνζρέδην γηα ηηο 

ζπγθεληξώζεηο- δηαδειώζεηο θαη γεληθόηεξα ηηο ιαϊθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζπδεηείηαη ζηε 

Βνπιή» (ζρεηηθό ην αξηζ. 27677/2-7-2020 έγγξαθν ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Λαϊθή 

πζπείξωζε Πάηξαο») ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεωο ηεο θαηεπείγνπζαο ππ’ αξηζ. 14/3-7-2020 

πξόζθιεζεο, δεδνκέλεο ηεο ζπδήηεζεο ηνπ Ννκνζρεδίνπ ζηε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο. Ζ 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θξίλεηαη επείγνπζα, αλαγθαία θαη 

απαξαίηεηε γηαηί ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη δηαηάμεηο πνπ πεξηνξίδνπλ θαη θαηαξγνύλ ηα 

δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ιανύ.  

       
Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, ην Γεκνηηθό πκβνύιην κηρύζζει ηελ 14

ε
 ζπλεδξίαζε ηεο 6

εο
 

Ηνπιίνπ 2020 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, καηεπείγοσζα.   

 

Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην Αποκενηρφμένη 

Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ. 

 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                                     Η Γραμμαηεύοσζα 

 

       ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                  ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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