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4ε Σσλεδρίαζε- έθηαθηε
Δεκοηηθού Σσκβοσιίοσ Παηρέφλ
ηες 27ες Φεβροσαρίοσ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην θηίρηο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ζήκεξα ηελ 27ε Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή επείγνπζα
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 6/27-2-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε
όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ
κνλαδηθνύ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 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) 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) Γξεγόξεο
Ζιίαο, 25) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 26) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 27) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 28)
Κνπλάβεο Αληώληνο, 29) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 30) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 31) Παηνύραο
Υξήζηνο, 32) Ρώξνο Γεώξγηνο, 33) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 34) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 35)
Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 36) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37) Φηινπνύινπ Μαξία, 38)
Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 39) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο,
Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Ξπιηάο Θεόδσξνο θαη βόιεο Κσλζηαληίλνο, δελ ήξζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Οη θ.θ. Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο, δελ ήξζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ, απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα.
Ζ θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία θαη ν θ. Νηξίληαο Θεόδσξνο, 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.
………………………………………………………………………………………………................

ηελ αξρή ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Αθύξσζε εθδειώζεσλ ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ».
Το Σώκα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηελ εηζήγεζή ηνπ επί
ηνπ ζέκαηνο, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνλ θ. Υαξάιακπν Γώγν
Παζνιόγν – Λνηκσμηνιόγν – Καζεγεηή Παζνινγίαο Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ, ηελ θα Άλλα Μαζηνξάθνπ - Πξόεδξν ηνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ, ηνλ θ.
πύξν ηεξγίνπ – Πξόεδξν ηνπ ΚΔΑΝΑ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ε θα
Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία ελώ ν θ. Νηξίληαο Θεόδσξνο πξνζήιζε αιιά απνρώξεζε πξηλ ηελ
ςεθνθνξία. Δπίζεο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ.
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Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Φηινπνύινπ Μαξία, Κνπλάβεο Αληώλεο,
Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, νισκνύ Καηεξίλα, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Παπαδεκάηνο
Νηθόιανο θαη Σζηκπνύθεο Ησάλλεο.
Μεηά από ηελ αλαιπηηθή ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηά ηελ ςεθνθνξία
επί ηες εηζεγήζεφς ηοσ θ. Δεκάρτοσ:
α)
Υπέρ, ςήθηζαλ ηα παξόληα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ήηνη νη θ.θ. Μειάο
Παλαγηώηεο, Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο, Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο,
Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο, Πιέζζαο Γηνλύζηνο, 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 (ζύλνιν 19) θαη ν
θ. Υξήζηνο Παηνύραο (ζύλοιο 20).
β)
Οη θ.θ. Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Αζαλαζόπνπινο
Αζαλάζηνο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, Ρώξνο Γεώξγηνο,
Φσκάο Πέηξνο, Γνύξνο Αζαλάζηνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Υξπζαλζαθόπνπινο
Αιέμαλδξνο θαη Βνξίζεο Γηνλύζηνο (ζύλοιο 11), δελ κεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηεο
ςεθνθνξίαο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε ηε δηεπθξίληζε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.
4555/2018 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, «αλ θάπνην κέινο
αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην
ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ
σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ», ηο Σώκα:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ:
Εγθρίλεη ηελ εηζήγεζε ηοσ θ. Δεκάρτοσ, φς θάηφζη:
Με αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο θ. Κηθίιηα θαη ελ ζπλερεία κέζσ Κνηλήο
Γηππνπξγηθήο Απόθαζεο θαη Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ελεκεξσζήθακε ην
κεζεκέξη όηη καηαηώλνληαη νη θαξλαβαιηθέο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θιπ. εθδειώζεηο ζε
όιε ηε ρώξα, ώζηε λα κελ εμαπισζεί πεξαηηέξσ ν θνξσλντόο.
Ζ καηαίσζε ησλ εθδειώζεσλ θαη εηδηθά ηνπ Καξλαβαιηνύ πξνθάιεζε αλαζηάησζε,
δεκηνπξγεί πηθξία, δπζαξέζθεηα θαη απνγνήηεπζε από ηε κία κεξηά ζηνπο εξγαδόκελνπο
ηνπ Γήκνπ, ζε όινπο όζνπο πάιεςαλ γηα λα έρνπκε έλα απνηέιεζκα άμην ηεο πόιεο καο θαη
απηό θάλεθε θαη από ηηο κέρξη ζήκεξα πξσηνβνπιίεο πνπ είρακε πάξεη. Δπηπιένλ ζηνπο
ζπλδεκόηεο καο, ηα θαξλαβαιηθά γθξνππ, πνπ όιν ην ρξόλν δεκηνπξγνύλ, παιεύνπλ γηα λα
έρνπκε ην θνξπθαίν Καξλαβάιη ηεο Διιάδαο. Πξνθαιεί ηαπηόρξνλα ζνβαξά νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα ζηα κέιε ησλ πιεξσκάησλ θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πόιεο καο.
Καινύκαζηε λα πινπνηήζνπκε ηελ Κνηλή Γηππνπξγηθή Απόθαζε καηαίσζεο ησλ
θαξλαβαιηθώλ εθδειώζεσλ.
Δίλαη έλα ππνρξεσηηθό κέηξν, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηεο δσήο
ησλ ζπλδεκνηώλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ηεο πόιεο καο, ην νπνίν είλαη πξώηηζην θαζήθνλ γηα
όινπο καο. Δπηβάιιεηαη λα αθνινπζήζνπκε πηζηά ηηο ππνδείμεηο ησλ επηζηεκνληθώλ
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θνξέσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δεκόζηα πγεία. Καηαλννύκε πνιύ θαιά όηη απηή ε
εμέιημε αλέηξεςε ηνλ ζρεδηαζκό όιεο ηεο πόιεο καο.
Ζ απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε καηαίσζε ησλ εθδειώζεσλ ζε όιε ηε ρώξα, δελ
κπνξεί λα απνηειέζεη άιινζη γηα ηηο πνιηηηθέο επζύλεο ηεο, ζε ζρέζε κε ηα κέηξα
αληηκεηώπηζεο ηεο εμέιημεο ηεο επηδεκίαο ηνπ λένπ θνξσλντνύ.
Πξέπεη ηώξα λα ιεθζνύλ όια ηα απαηηνύκελα κέηξα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο
ησλ επηπηώζεσλ ηεο λόζνπ.
Οη κεγάιεο ειιείςεηο ζην δεκόζην ζύζηεκα πγείαο δελ θαιύπηνληαη κε ηηο
πξόζθαηεο εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο.
Γη’ απηό, απαηηνύκε πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ, όισλ ησλ θιάδσλ θαη
εηδηθνηήησλ, πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζνύλ
πιήξσο όια ηα δεκόζηα Κέληξα Τγείαο, ηα Ννζνθνκεία, ηα εξγαζηήξηα θαη ην ΔΚΑΒ. Να
αλνίμνπλ όιεο νη θιεηζηέο θιίλεο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη νη αλελεξγέο δνκέο
πγείαο, όπσο ην Ννζεκάησλ Θώξαθνο, πνπ έρνπκε ζηελ πεξηνρή καο.
Άκεζα λα ιεηηνπξγήζνπλ, ζε 24σξε βάζε, όιεο νη κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο Τγείαο γηα ηελ απνζπκθόξεζε ησλ Ννζνθνκείσλ.
Να εμαζθαιηζηεί ε πξνκήζεηα όισλ ησλ δεκόζησλ κνλάδσλ πγείαο ζε θάξκαθα,
πγεηνλνκηθό πιηθό, είδε πγηεηλήο.
Να αλαιάβεη ε θπβέξλεζε ην θόζηνο ησλ εμεηάζεσλ ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη νίθνλ.
Σα ελδεηθλπόκελα πιηθά πξνθύιαμεο (κάζθεο, ζαπνύληα, αιθννινύρα αληηζεπηηθά
θιπ.), λα δηαηεζνύλ από ην θξάηνο δσξεάλ ζηνλ πιεζπζκό θαη ηδηαίηεξα ζε όινπο ηνπο
ρώξνπο πνπ ππάξρεη αλάγθε. Να παηαρζεί ηαπηόρξνλα ε αηζρξνθέξδεηα ζηα πιηθά
πξνθύιαμεο.
Εεηάκε έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Καξλαβαιηθνύ Οξγαληζκνύ. Σελ
απνδεκίσζε ησλ θαξλαβαιηθώλ πιεξσκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ ζα ππνζηνύλ
νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο από απηή ηε καηαίσζε.
Θα θάλνπκε ζηε ζπλέρεηα ζύζθεςε γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαγξάθνπκε ηκε
αθξίβεηα α αηηήκαηά καο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο.
ην ακέζσο επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, ζα πάξνπκε πξσηνβνπιίεο γηα ηε
δηνξγάλσζε ηνπ Θεξηλνύ Καξλαβαιηνύ, ελόο ζεζκνύ πνπ ζα μεθηλήζεη παξάιιεια κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θαξλαβαιηθνύ ρώξνπ ησλ θαγείσλ.
Οη εθδειώζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξαεκέξνπ, νη παξειάζεηο, ηειεηέο θ.ιπ.
αλαβάιιοληαη γηα εθείλε ηελ πεξίνδν (ηειεπηαίν δεθαήκεξν Ηνπλίνπ) θαη ε πόιε καο λα
δήζεη, λα δεη ηνλ θόπν, ηελ πξνζπάζεηα ηόζν ησλ θαξλαβαιηθώλ πιεξσκάησλ, ησλ
παηξηλώλ αιιά θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ηνπ Καξλαβαιηθνύ Δξγαζηεξίνπ θαη λα
ραξεί απηό ην απνηέιεζκα
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

Η Γρακκαηεύοσζα
ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

