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 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 1
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12.00, κεηά από 

γξαπηή επείγνπζα πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 8/31-3-2020 ε νπνία εθδόζεθε 

λνκόηππα θαη εζηάιε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δια 

περιθοράς ζσνεδρίαζη ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-

2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηπα 

ανηιμεηώπιζηρ ηων απνηηικών ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπωναϊού COVID – 19 και ηηρ 

ανάγκηρ πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος», ην άξζξν 43 ηνπ αξηζ. ΦΔΚ 75/30-3-2020 ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηηρ πανδημίαρ ηος 

κοπωνοϊού COVID-19 και άλλερ καηεπείγοςζερ διαηάξειρ». γηα ηελ εμέηαζε ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο 

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) Φηινπνύινπ Μαξία, 48) Υξπζαλζαθόπνπινο 

Αιέμαλδξνο θαη  49) Φσκάο Πέηξνο. 

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

Παηξέσλ. 

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

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

 ηελ αξρή ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

«Έθδνζε ςεθίζκαηνο κεηά ηελ αλαγγειία ηεο ζιηβεξήο είδεζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αγσληζηή 

Μαλώιε Γιέδνπ».  

 

 Σο ώμα αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ 

δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη θήξπμε ηε ζπλεδξίαζε θαηεπείγνπζα,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά ηελ αλαγγειία ηεο ζιηβεξήο είδεζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 

αγσληζηή Μαλώιε Γιέδνπ, εκδίδει ςήθηζκα σο θαησηέξσ: 

 

ΑΔΑ: ΨΩ20ΩΞΙ-ΘΑΔ



Με ζιίςε απνραηξεηνύκε ηνλ αγσληζηή Μαλώιε Γιέδν θαη ηηκάκε ηε κλήκε ηνπ θαη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην ιαό καο θαη ηελ παηξίδα καο. 

Καηά ηελ θαηνρή ηεο ρώξαο καο, πήξε κέξνο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε, ζπλειήθζε 

επαλεηιεκκέλα θαη θαηαδηθάζηεθε απ’ ηνπο θαηαθηεηέο. Κνξπθαία θαη ζπκβνιηθή ήηαλ ε 

εξσηθή πξάμε ηνπ, καδί κε ηνλ Απόζηνιν άληα, λα θαηεβάζνπλ από ηελ Αθξόπνιε ηε 

λαδηζηηθή ζεκαία, ηηο πξώηεο θηόιαο κέξεο ηεο θαηνρήο. 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, θαηά ηνλ εκθύιην θαη ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινύζεζαλ, 

ππέζηε ζεηξά δηώμεσλ, ρσξίο λα ππνζηείιεη ηε δξάζε ηνπ ππέξ ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο. Γηώρζεθε μαλά από ηε ρνύληα ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ. 

Τπήξμε επί ρξόληα βνπιεπηήο ζην Διιεληθό θαη ην Δπξσπατθό θνηλνβνύιην θαη 

γεληθά αλακίρζεθε ελεξγά ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηόπνπ. Αθόκα, ππεξέηεζε ηνλ ηόπν ηνπ, 

σο θνηλνηάξρεο ηνπ ρσξηνύ ηνπ. 

Πξσηαγσλίζηεζε γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ γεξκαληθώλ απνδεκηώζεσλ. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, ζε αξκνλία κε ηα αηζζήκαηα ηνπ ιανύ ηεο πόιεο καο, πνπ 

έρεη ππνθέξεη απ’ ην θαζηζκό θαη εθηηκώληαο ηε ζπκβνιή ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηνλ 

αληηθαζηζηηθό αγώλα: 

- Δθθξάδεη ηα ζεξκά ηνπ ζπιιππεηήξηα ζηνπο νηθείνπο ηνπ εθιηπόληνο. 

- Θα πξνρσξήζεη ζε νλνκαηνδνζία νδνύ ηεο πόιεο ζε νδό ζε «Μαλώιε Γιέδνπ θαη 

Απόζηνινπ άληα». 

- ην πιαίζην ησλ θαζηεξσκέλσλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

Πάηξαο από ηνπο Γεξκαλνύο, ζα ηνλ ηηκήζεη γηα ηελ αληηθαζηζηηθή θαη αγσληζηηθή 

ηνπ δξάζε. 

 

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γραμμαηέας 

 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ        ΑΝΔΡΕΑ ΝΘΚΟΛΑΟΤ 
 

 

ΑΔΑ: ΨΩ20ΩΞΙ-ΘΑΔ
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