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3ε Σσλεδρίαζε
Δεκοηηθού Σσκβοσιίοσ Παηρέωλ
ηες 12ες Φεβροσαρίοσ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην θηίρηο
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ζήκεξα ηελ 12ε Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηε θαη ώξα 17.30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 3/7-2-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα
θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε
ησλ (43) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3)
Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5)
Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο
Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο,
10) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12)
Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16)
Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο,
20) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 21) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23)
Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 24) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 25) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 26) Εαθεηξόπνπινο
Παλαγηώηεο, 27) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 28) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 29) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 30)
Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 31) Παηνύραο Υξήζηνο, 32) Ρώξνο Γεώξγηνο, 33) βόιεο
Κσλζηαληίλνο, 34) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σδαλάθνο Νηθόιανο,
37) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 38) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 39) Υξπζαλζαθόπνπινο
Αιέμαλδξνο θαη 40) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο,
Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, τρέε δε
Γρακκαηεύοσζας αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Γξεγόξεο Ζιίαο θαη Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ,
απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, δελ ήξζαλ από ηελ αξρή
ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………...........
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε έθπγαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Γεκαθόπνπινο Φώηηνο,
Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Φσκάο Πέηξνο, Νηξίληαο Θεόδσξνο,
Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο).

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 3 ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο: «Καζηέξσζε ηνπ Παηξέα σο δεισηηθνύ ζήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»,
(ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ θ. Γεκάξρνπ- Τπεξεζίεο ππαγόκελεο απεπζείαο ζην
Γήκαξρν- Γξαθείν Σύπνπ- κε αξηζ. 540/15-1-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 634/17-1-2020).
Το Σώκα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.
Γεκάξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ:
Λακβάλνληαο ππόςηλ ηα θάησζη:

ύκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ εγθύθιην ππ’ αξ.
14 ηεο 31/01/2011 αξ. πξση. 5267/31.01.2011, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Οη Γήκνη κπνξνύλ λα θάλνπλ
ρξήζε ζήκαηνο δεισηηθνύ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρώξνπ πνπ απνηειεί ηε
δηνηθεηηθή ηνπο Πεξηθέξεηα. Σν ζήκα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ
ζπκβνπιίνπ […] ύζηεξα από ζύκθσλε γλώκε ηνπ πκβνπιίνπ Σνπσλπκηώλ».
Ζ δηαδηθαζία απηή δελ αθνινπζήζεθε κεηά ηελ ςήθηζε θαη εθαξκνγή ηνπ
Καιιηθξάηε κε απνηέιεζκα λα αληηθαηαζηαζεί ππνρξεσηηθά ν Παηξέαο από ην
εζλόζεκν ζηα ππεξεζηαθά έγγξαθα ηνπ Γήκνπ.
Θα πξέπεη όκσο λα επαλέιζεη ζηα δεκνηηθά έγγξαθα ην έκβιεκα πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο έδξαο ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ θαη είλαη
ην πιένλ αλαγλσξίζηκν δεισηηθό ζήκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Πξόθεηηαη, γηα ηε κπζηθή κνξθή ηνπ νηθηζηή ηεο πόιεο, ηνλ Παηξέα, ηνλ γην
ηνπ Πξεπγέλε, από ην παξηηάηηθν γέλνο ησλ Αηγηαδώλ, πνπ όπσο αλαθέξεη ν
Παπζαλίαο ζηα «Αρατθά θαη Αξθαδηθά» «…έτηιζε περίβολο ηείτοσς ζηο τώρο
ηης Αρόης μεγαλύηερο, ώζηε να ζσμπεριλαμβάνεηαι και η Αρόη μέζα ζηον περίβολο,
ονόμαζε από ηο δικό ηοσ ηο όνομα ηην πόλη Πάηρας». Σν Ζξών ηνπ Παηξέα,
ζύκθσλα κε ηνλ Παπζαλία, ππήξρε ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο πόιεο θαη νη θάηνηθνη
ηνλ ηηκνύζαλ σο νηθηζηή ηεο Πάηξαο.
Σν έκβιεκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ παξνπζηάδεηαη δηαθνξνπνηεκέλν ζηελ
πάξνδν ησλ ρξόλσλ ηόζν σο πξνο ηε κνξθή ηνπ Παηξέα όζν θαη σο πξνο ην
ζπλνιηθό ζρεδηαζκό ηνπ.
Ζ πξόηαζε πνπ θαηαηίζεηαη είλαη ε απνηύπσζε ηεο κπζηθήο κνξθήο ηνπ
Παηξέα, όπσο έρεη απνδνζεί από ηνλ ζπνπδαίν δσγξάθν Δπακεηλώλδα
Θσκόπνπιν ζην γλσζηό έξγν ηνπ, πνπ δεκηνύξγεζε ην 1930 θαη θνζκεί ην
Γεκαξρείν ηεο Πάηξαο. Με ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, απνδόζεθε ζην έκβιεκα,
ε κνξθή ηνπ Παηξέα, αθξηβώο σο έρεη ζην έξγν ηνπ Θσκόπνπινπ, πιαηζησκέλν κε
ηελ άκπειν θαη ηηο δάθλεο πνπ έρνπλ επίζεο ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκό γηα ηελ πόιε
θαη ηνλ Μαίαλδξν πνπ ππήξρε ζε όια ηα πξνγελέζηεξα ζήκαηα.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο Δεκοηηθό Σσκβούιηο
α)
Καζορίδεη σο Γεισηηθό ήκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ην παξαθάησ ζρέδην, κε
ηελ θαηά Θσκόπνπιν κπζηθή κνξθή ηνπ νηθηζηή ηεο πόιεο Παηξέα, πιαηζησκέλν
κε ηελ άκπειο θαη ηηο δάθλες πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκό γηα ηελ πόιε θαη
ηνλ Μαίαλδρο πνπ ππήξρε ζε όια ηα πξνγελέζηεξα ζήκαηα.
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β)
Εγθρίλεη λα σποβιεζεί αίηεκα ζην πκβνύιην Σνπσλπκηώλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ, όπσο
νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

Η Γρακκαηεύοσζα

ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

