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Απιθμόρ 176 

14
η
 ςνεδπίαζη (έκηακηη) 

Γημοηικού ςμβοςλίος Παηπέυν 

ηηρ 6
ηρ

 Ηοςλίος  2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 6
η
 Ηοςλίος 2020, εκέξα Γεςηέπα θαη ώπα 17:30, κεηά από 

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

μέζυ ηηλεδιάζκετηρ έκηακηη ζςνεδπίαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος, ζύκθσλα 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 Δζσηεξηθώλ «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 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη αναθορικά με ηη διαδικαζία λήψης αποθάζεων ηων ζσλλογικών 

οργάνων ηων δήμων», ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 
1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νισκνύ 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 Θεόδσξνο, 18) 

Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 19) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 20) Γξεγόξεο Ζιίαο, 21) Θενδσξόπνπινο 

Νηθόιανο, 22) Καπθάο Γεώξγηνο, 23) Κνπλάβεο Αληώληνο, 24) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 25) 

Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 26) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 27) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 28) Παηνύραο 

Υξήζηνο, 29) Ρώξνο Γεώξγηνο, 30) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 31) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 32) 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη 33) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο. 

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

Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Νηξίληαο Θεόδσξνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 

Φηινπνύινπ Μαξία θαη Φσκάο Πέηξνο δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

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 

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο εηζήιζε θαη ε θα Νηάξνπ Μαξία 

 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο «Σν 

Ννκνζρέδην γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο- δηαδειώζεηο θαη γεληθόηεξα ηηο ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο 

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

παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Πάηξαο») 

 

 Σο ώμα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, 

ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο 
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ζπκβνύινπο θαη εθπξνζώπνπο ηνπ πιιόγνπ Τπαιιήισλ Γήκνπ Παηξέσλ, ηνπ σκαηείνπ 

Δξγαδνκέλσλ Καζαξηόηεηαο Γήκνπ Παηξέσλ, ηνπ σκαηείνπ Οδεγώλ Υεηξηζηώλ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο.  

 

 Μεηά ηελ αλαιπηηθή ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κε ηε δηεπθξίληζε όηη ζηε 

ζπλεδξίαζε εηζήιζαλ θαη νη θ.θ. ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Κνξδάο 

Υξήζηνο, Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώλεο, 

Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη Καπθάο Γεώξγηνο, θαηεηέζεζαλ δύν πξνηάζεηο  - ςεθίζκαηα, 

πξνο ςήθηζε: 

 

Α) Σηρ Γημοηικήρ Απσήρ, όπυρ αςηή καηεηέθη από ηον κ. Γήμαπσο και 

ζςμπληπώθηκε από ηον επικεθαλήρ ηηρ δημοηικήρ παπάηαξηρ «Ώπα Παηπών» κ. 

Ρώπο Γεώπγιο, ηελ νπνία ςπεπτήθιζαν νη θ.θ. Μειάο Παλαγηώηεο, Αζαλαζόπνπινο 

Αλδξέαο, Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο, Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, Κνξδάο 

Υξήζηνο,  Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή,  Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία, 

Αζπξνύιηα νθία, Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα - Δηξήλε, 

Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, Νηάξνπ Μαξία, Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, Ρώξνο Γεώξγηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Σζηκπνύθεο 

Ησάλλεο θαη Παηνύραο Υξήζηνο (ζύνολο 23) 

 

Β) Σηρ δημοηικήρ παπάηαξηρ «Ππυηεύοςζα Ξανά», όπσο απηή θαηεηέζε από ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο θ. Αιεμόπνπιν Γξεγόξε, σο θάησζη: 

 «ην ππό ςήθηζε λνκνζρέδην γηα ηηο «Γεκόζηεο ππαίζξηεο ζπλαζξνίζεηο» όιεο νη 

πιεπξέο ζίγνληαη αζύκκεηξα.  

 Καη νη ειεπζεξίεο θαη ηα δηθαηώκαηα θαη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ.  

Αλ γίλεη λόκνο ηνπ θξάηνπο ζα είλαη πεξηνξηζηηθόο ησλ επξύηεξσλ δηθαησκάησλ θαη ζα 

θαηαζηεί κε εθαξκόζηκν. 

 Καινύκε ηελ θπβέξλεζε λα ην απνζύξεη θαη λα πξνρσξήζεη ζε νπζηαζηηθό πνιηηηθό 

θαη θνηλσληθό δηάινγν (θπβέξλεζε – πνιηηηθά θόκκαηα – θνηλσληθνί θνξείο), πνπ ζα 

επηηξέςεη - θαη’ επηηαγή ηνπ ζπληάγκαηνο – κε ηηο επξύηαηεο ζπλαηλέζεηο πνπ πξέπεη λα 

πξνθύςνπλ ζηνλ θνηλό λνκνζέηε λα ςεθίζεη έλαλ λόκν πνπ ζα θαηνρπξώλεη ηα δηθαηώκαηα, 

ηηο ειεπζεξίεο θαη ηελ αζθάιεηα γηα όινπο»,  

 

 ηελ νπνία ςπεπτήθιζαν νη θ.θ. Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

νισκνύ Καηεξίλα, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, θαη 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ (ζύλνιν 6).  

 

 Οη θ.θ. Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, βόιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο 

Βαζίιεηνο θαη Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, ςήθηζαλ «καηά» ησλ δύν αλσηέξσ πξνηάζεσλ.  

 Ο θ. Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, δήισζε όηη ςεθίδεη «λεςκό».  

 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο ώμα: 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

 Δκδίδει τήθιζμα σο θαησηέξσ: 
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Ζ θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ., θαηέζεζε ζηελ Βνπιή γηα ςήθηζε, Ννκνζρέδην πνπ αθνξά ηηο 

ζπγθεληξώζεηο – δηαδειώζεηο θαη γεληθόηεξα ηηο ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο. 

Πξόθεηηαη γηα θαηάπηπζην Ννκνζρέδην, πνπ βάδεη ζην ζηόραζηξν θάζε ιατθή 

δηακαξηπξία. 

Πνπ πξνζπαζεί λα «βάιεη ζηνλ γύςν» ην δηθαίσκα ζηηο εξγαηηθέο  - ιατθέο 

θηλεηνπνηήζεηο, γηα ην νπνίν ρύζεθαλ πνηακνί αίκαηνο. 

Σν Ννκνζρέδην απνηειεί έλα αθόκα ζεκαληηθό θξίθν ζηελ αιπζίδα ησλ κέηξσλ ηεο 

θξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ απηαξρηζκνύ θαη ηεο θαηαζηνιήο, πνπ πξνώζεζαλ θαη όιεο νη 

πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο. 

Ζ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θξίλεηαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε 

γηαηί ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη δηαηάμεηο πνπ πεξηνξίδνπλ θαη θαηαξγνύλ ηα δηθαηώκαηα θαη 

ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ιανύ.  

 

ην Ννκνζρέδην, πξνβιέπνληαη κεηαμύ άιισλ: 

 «Ο νξγαλσηήο ηεο δηαδήισζεο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ θαηά ηόπν αζηπλνκία 

ή ιηκεληθή αξρή ηελ πξόζεζή ηνπ λα θαιέζεη ην επξύ θνηλό ζε δεκόζηα ππαίζξηα 

ζπλάζξνηζε. Ζ γλσζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θη επηθνηλσλίαο 

ηνπ νξγαλσηή (θπζηθό πξόζσπν), ηνλ αθξηβή ηόπν, ην ρξόλν έλαξμεο, ιήμεο, ην 

ζθνπό θαη ην δξνκνιόγην ηεο δηαδήισζεο». (άξζξν 3) 

 Ο νξγαλσηήο ηεο ζπγθέληξσζεο “ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηελ αξκόδηα αζηπλνκηθή 

αξρή θαη ηδίσο κε ηνλ Αζηπλνκηθό Γηακεζνιαβεηή (ζύλδεζκνο κεηαμύ δηαδεισηώλ 

θαη θξάηνπο) θαη ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηνπ παξέρνληαο ζπλδξνκή ζηελ 

ηήξεζε ηεο ηάμεο». (άξζξν 4) 

 Αλ ε θηλεηνπνίεζε (πνξεία, ζπγθέληξσζε, δηαδήισζε) δελ γλσζηνπνηεζεί «ε 

αζηπλνκηθή αξρή δύλαηαη λα πξνβεί ζηε δηάιπζεο ηεο αλσηέξσ ζπλάζξνηζεο…» 

(άξζξα 3 θαη 9). Δπηπιένλ, «επηθείκελε δεκόζηα ζπλάζξνηζε κπνξεί λα απαγνξεύεηαη 

(θη αλ αθόκα έρεη γλσζηνπνηεζεί), αλ επαπεηιείηαη ζνβαξόο θίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα 

αζθάιεηα ή απεηιείηαη ζνβαξή δηαηάξαμε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δσήο». (άξζξν 8) 

 

Αλάγεηαη ζε ηδηώλπκν ε ζπκκεηνρή ζε δηαδήισζε, αθνύ:  

 «Όζνη ζπκκεηέρνπλ ζε δεκόζηα ππαίζξηα ζπλάζξνηζε, ε νπνία έρεη απαγνξεπηεί 

ηηκσξνύληαη κε θπιάθηζε από έλα (1) έσο δύν (2) έηε» (άξζξν 14) 

 «Ο νξγαλσηήο δεκόζηαο ζπλάζξνηζεο επζύλεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε όζσλ 

ππέζηεζαλ βιάβε ηεο δσήο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο...» Με ηε δηάηαμε απηή 

ελνξρεζηξώλεηαη θη αλνίγεη ν δξόκνο γηα εθηεηακέλεο πξνβνθάηζηεο. (άξζξν 14) 

 Γηα ηελ απαγόξεπζε ιακβάλεηαη ππόςε θαη ν αξηζκόο ησλ δηαδεισηώλ θαη ε 

δπλαηόηεηα ηεο αζηπλνκίαο γηα αιιαγή δξνκνινγίνπ ή ηόπνπ ζπγθέληξσζεο. (άξζξν 

7, παξ. 4) 

 «Δμνπζηνδνηείηαη ν ππνπξγόο δεκόζηαο ηάμεο λα ξπζκίδεη ηα πεξί δηάιπζεο ησλ 

ζπγθεληξώζεσλ» θαηά ην δνθνύλ θαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο. (άξζξν 15). 

 

Απαιηούμε να απνζπξζεί ηώξα ην θαηάπηπζην Ννκνζρέδην γηα ηηο δηαδειώζεηο.  

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, ζηεξίδεη ηνλ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 

απηναπαζρνινύκελσλ, ηεο λενιαίαο θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ θνξέσλ ηνπο, ελάληηα 

ζην λνκνζρέδην θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζηελ πξάμε.  
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Θα ζπκκεηέρεη ζην ζπιιαιεηήξην ζην Δξγαηηθό Κέληξν Πάηξαο, ζηηο 9 Ηνύιε.  

 

Ζ θσλή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανύ, δελ θηκώλεηαη. 

 

Οη αγώλεο δελ κπαίλνπλ ζην γύςν. 

 

Ζ απαγόξεπζε ησλ δηαδειώζεσλ δελ ζα πεξάζεη. 

 

  

  Ο Ππόεδπορ     Ζ Γπαμμαηεύοςζα 

 

 

 

   ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ     ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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