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Αρηζκός 69 

7
ε
 σλεδρίαζε – δηα περηθοράς 

Δεκοηηθού σκβοσιίοσ Παηρέωλ 

ηες 26
ες

 Μαρηίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 26
ε
 Μαρηίοσ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 7/20-3-2020 ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

εζηάιε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα περηθοράς 

ζσλεδρίαζε ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, 

ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγοληα κέηρα αληηκεηώπηζες 

ηωλ αρλεηηθώλ ζσλεπεηώλ ηες εκθάληζες ηοσ θορωλαϊού COVID – 19 θαη ηες αλάγθες περηορηζκού 

ηες δηάδοζής ηοσ», γηα ηελ εμέηαζε ησλ (17) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο - Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο - Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι - 

Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο - Αλη/ξρνο, 8) 

Κνξδάο Υξήζηνο - Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο - Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο - 

Αλη/ξρνο, 11) ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή - Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία - Αλη/ξρνο, 13) 

Αζπξνύιηα νθία, 14) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) 

Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 23) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 24) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 26) Γξεγόξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

28) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 29) Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 30) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 31) 

Καπθάο Γεώξγηνο, 32) Κνπλάβεο Αληώληνο, 33) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 34) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 

35) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 36) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 37) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 38) Παπαδεκάηνο 

Νηθόιανο, 39) Παηνύραο Υξήζηνο, 40) Ρώξνο Γεώξγηνο, 41) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 42) ηαδήκαο 

Βαζίιεηνο, 43) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 44) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 45) Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, 46) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 47) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  48) Φσκάο Πέηξνο. 

Ζ θα Φηινπνύινπ Μαξία δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε.   

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε απαξηίαο από ηνλ θ. Πξόεδξν.   

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ην αξηζ. 2 ζέκα 

ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο εγθεθξηκέλνπ 

ηαθνινγίνπ ζην ρώξν ησλ θνηλνηαθίσλ ζην Β΄ Γεκνηηθό Κνηκεηήξην», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό 

έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ- Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ- Σκήκα Κνηκεηεξίσλ- κε αξηζ. 1669/7-2-2020 θαη 

ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 2713/26-2-2020) 

 

 Σο ώκα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, κε ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία 

νη θ.θ. Φσκάο Πέηξνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Γνύξνο Αζαλάζηνο ςήθηζαλ «θαηά», νη 

θ.θ. Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη Βνξίζεο Γηνλύζηνο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεσθό», θαη 

ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 

ηνπ Ν. 3852/2010, ζύκθσλα κε ην νπνίν «αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή 

ψήθο, ιογίδεηαη ως παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, 
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ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε 

ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ»: 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

ύκθσλα κε: 

1. Σν Ν:445/1968 (ΦΔΚ 130 Α΄), «Πεξί λεθξνηαθείσλ θαη εληαθηαζκνύ λεθξώλ»  

2. Σν Ν:582/1968 (ΦΔΚ 225 Α΄), «Πεξί δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ θνηκεηεξίσλ»   

3. Σν άξζξν 11 ηνπ Ν.Γ: 318/1969 (ΦΔΚ 212 Α΄) «Πεξί Βεβαηώζεσο Καη Δηζπξάμεσο 

ησλ εζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»   

4. Σν  Ν.Γ. 356/5-4-1974 «Πεξί Κώδηθνο εηζπξάμεσο  Γεκνζίσλ Δζόδσλ» όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε  κε ηνλ Ν. Ν.4218/10-12-2013 (ΦΔΚ 268 Α΄) «Κύξσζε ηεο Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο Κώδηθα Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ» (Α΄ 176) θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

5. Σν άξζξν 7, ηνπ πθηζηάκελνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο θαη δηθαησκάησλ ησλ 

Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ, οη τώροη (ηάθοη ) ποσ παρατωρούληαη κέζα ζηα Δεκοηηθά 

Κοηκεηήρηα γηα ηελ ηαθή ηωλ λεθρώλ θαζορίδοληαη κε ζτεδηαγράκκαηα (ηοπογραθηθά- 

ηαθοιόγηα) ποσ εθπολούληαη ή ηροποποηούληαη από ηελ Τετληθή Υπερεζία ηοσ Δήκοσ 

θαη εγθρίλοληαη από ηο Δεκοηηθό Σσκβούιηο. 

6. Σν άξζξν 38, ηνπ πθηζηάκελνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο θαη δηθαησκάησλ ησλ 

Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 638/28-07-00 απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ αλαθέξεη: «Γηα όπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξόβιεςε 

ζηνλ θαλνληζκό απνθαζίδεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ιάβεη ππ΄ όςε ηνπ θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ.  

 

θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

 ηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ παξνπζηάδεηαη ζνβαξή έιιεηςε 

θνηλνηαθίσλ θαζώο νη ζπγγελείο ησλ ζαλόλησλ πνπ πξέπεη λα εληαθηαζηνύλ δεηνύλ 

λα ηνπο παξαρσξεζεί ηάθνο ηξηεηνύο ρξήζεσο ιόγο οηθολοκηθής αδσλακίας.  

Δπηπιένλ ππάξρνπλ πνιινί αιινδαπνί πνπ εληαθηάδνληαη ζε θνηλνηάθηα, ζαλόληεο 

αγλώζησλ ζηνηρείσλ από ηα λνζνθνκεία θαη ζαλόληεο από ηα  ηδξύκαηα ηεο Πόιεσο 

καο κε απνηέιεζκα ε ρσξεηηθόηεηα ησλ Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ ζε θνηλνηάθηα λα 

κελ επαξθεί. Ζ Πάηξα έρεη πιεζπζκό πάλσ από 200.000 θαηνίθνπο θαη ηα 

ππάξρνληα Κνηκεηήξηα δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαζέζνπλ ηόζνπο 

νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο ζηνπο δεκόηεο ηεο. 

  Έλα επηπιένλ πξόβιεκα πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηελ απειεπζέξσζε ησλ ππαξρόλησλ 

παξαρσξεκέλσλ θνηλνηαθίσλ από ηνπο έσο ζήκεξα εληαθηαζκέλνπο ζε απηά, είλαη ε 

αξγή απνζηέσζε ησλ ζαλόλησλ. 

 Μόλν γηα ην έηνο 2019 έγηλαλ 201 εληαθηαζκνί ζε θνηλνηάθηα ζην Β΄ Γεκνηηθό 

Κνηκεηήξην θαη 82 εληαθηαζκνί ζε θνηλνηάθηα ζην Α΄ Κνηκεηήξην. Σα θνηλνηάθηα 

πνπ δηαζέηνπλ ηα Κνηκεηήξηα είλαη 941 ζην Β΄ Κνηκεηήξην θαη 670 θνηλνηάθηα ζην 

Α΄ Κνηκεηήξην θαη ηα ελαπνκείλαλ πξνο παξαρώξεζε πιένλ είλαη κόλν 45 παξόιν 

πνπ θαζεκεξηλά πξαγκαηνπνηνύληαη έσο πέληε αλαθνκηδέο ζε θάζε θνηκεηήξην. 

 Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ηαθνινγίνπ ζηνλ ρώξν ησλ Κνηλνηαθίσλ ζην Β΄ Γεκνηηθό Κνηκεηήξην θαη έλαο από 

ηνπο ρώξνπο πνπ ππάξρνπλ θαη δελ έρεη θακία ρξεζηκόηεηα έσο ζήκεξα παξά σο 
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πξόρεηξνο ρώξνο ελαπόζεζεο ζηεθάλσλ, εξγαιείσλ ρεηξόο, κπαδώλ θ.α λα 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ θαηαζθεπή 48 επηπιένλ θνηλνηαθίσλ ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό 

ζρέδην. Από ηα αξρεία ηεο Τπεξεζίαο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ δελ έρεη 

πξνθύςεη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ λα ραξαθηεξίδεη ηνλ αλσηέξσ ρώξν. 

  

εγθρίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε  ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηαθνινγίνπ ζην ρώξν ησλ 

θνηλνηαθίσλ  ζην Β΄ Γεκνηηθό Κνηκεηήξην», κε ηελ θαηαζθεπή 48 επηπιένλ 

θνηλνηαθίσλ, ζηνλ πξόρεηξν ρώξν ελαπόζεζεο ζηεθάλσλ, εξγαιείσλ ρεηξόο, κπαδώλ 

θ.α., ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό ζρέδην θαη κε ηελ θάησζη αξίζκεζε: 

37Α, 37Β, 38Α, 38Β, 39Α, 39Β, 40Α, 40Β, 41Α, 41Β, 42Α, 42Β, 79Α, 79Β, 80Α, 

80Β, 81Α 81Β, 82Α, 82Β, 83Α, 83Β, 84Α, 84Β, 379Α, 379Β, 380Α, 380Β, 381Α, 

381Β, 382Α, 382Β, 383Α, 383Β, 384Α, 384Β, 385Α, 385Β, 386Α, 386Β, 387Α, 

387Β, 388Α, 388Β, 389Α, 389Β, 390Α, 390Β. 

 

 

    Ο Πρόεδρος                 Ο Γρακκαηέας 

 

 

  ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ         ΑΝΔΡΕΑ ΝΘΚΟΛΑΟΤ 
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