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          ΑΔΑ: 9ΦΝΡΩΗ3-Τ55 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αρ. πρωτ.: 13603/30-7-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  6ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 107 

 
 ΘΕΜΑ:  Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης (Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση) με τίτλο: «Να 

Καταργηθεί ο Νόμος που Απαγορεύει τις Συγκεντρώσεις και τις Διαδηλώσεις» της δημοτικής παράταξης 

(Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση). 

Σήμερα την 29η του μήνα  Ιουλίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  20:00,  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 13247/24-07-2020 προσκλήσεως του 

Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  24-07-2020, στον κ. 

Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  η οποία 

πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση 

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών 

διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 

παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την 

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  είκοσι οκτώ  (28) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης Απών 30. Ε. Τοκατλίδη Απούσα 

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη 

Απούσα 

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος 

Απών 

 

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα  Απούσα  

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
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Μεταβολές:  

1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος 

ως κατεπείγον: 1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος με τίτλο: «Να Καταργηθεί ο Νόμος που Απαγορεύει τις 

Συγκεντρώσεις και τις Διαδηλώσεις» της δημοτικής παράταξης (Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση). Το Δημοτικό 

Συμβούλιο – ομόφωνα  εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των εγγεγραμμένων 

θεμάτων της ημερησίας  διάταξης) ως 12
ο
 θέμα ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε 

Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

2.Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Αποχωρήσεις: 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Λ. Παπαδάκος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1
ου

 θέματος της ημερήσιας 

διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6
ου

 θέματος της Η.Δ.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. 

Χουδελούδης, Ν. Δαουάχερ και  Π. Μοσχονάς, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 12
ου

 (πλέον) θέματος 

της ημερήσιας διάταξης.  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  12
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος 

την πρόταση- ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης (Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση) και εν συνεχεία απηύθυνε τον 

λόγο στον Επικεφαλής κ. Κ.. Ασπρογέρακα, ο οποίος ανέπτυξε προφορικά το περιεχόμενο της πρότασή του σχετικά με την 

έκδοση ψηφίσματος από το Δ.Σ.  για την κατάργηση του Νόμου που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις και τις 

διαδηλώσεις. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Ακολούθησε συζήτηση με παρατηρήσεις και τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου και των μελών του Σώματος, οι οποίες 

καταγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

την πρόταση εισήγηση  του Επικεφαλής κ. Κ.. Ασπρογέρακα της παράταξης «Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση», 

τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και των παριστάμενων Δημοτικών Συμβούλων. 

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι της παράταξης «Χαϊδάρι Ξανά» κ.κ. Ε. Σάββα, Φ. Θεοδωρακόπουλος, Β. Καρατζαφέρης, Ε. 

Μπέλα, Γ. Αργυρόπουλος, Ε. Ζεβόλης, Γ. Βελέντζας, Ι. Ηλιάδης, Ε. Πετούσης, Κ. Χρονοπούλου, Δ. Δούμουρα, Μ. 

Κοντογιάννη & Π. Τσατσαρώνης, δήλωσαν «αποχή». Ακολούθως ο Επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. 

Θεοφίλης, δήλωσε ότι διαφωνούν με την πρόταση ψηφίσματος. Επίσης ο δημοτικός  σύμβουλος της παράταξης (Χαϊδάρι 

Αναγέννηση) κ. Ι. Θεοτοκάς, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.   

 

Επί παρευρισκομένων 25 Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 25 ψηφισάντων,  (8) ψήφισαν υπέρ, (4) ψήφισαν κατά  και 

(13) δήλωσαν  αποχή, συνεπώς το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 

Την πρόταση της  δημοτικής παράταξης (Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση), ως ακολούθως : 

 

Την Πέμπτη 9/7/2020 υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το χουντικό έμπνευσης νομοσχέδιο για τον περιορισμό των 

συναθροίσεων. 

 

Είναι ένας νόμος – λαιμητόμος που περιφρονεί τις θεμελιώδεις συνταγματικές ελευθερίες και πρέπει να βρει απέναντί 

του κάθε δημοκρατικό πολίτη. Μας γυρίζει πίσω στις πιο σκοτεινές εποχές πολιτικών και φρονηματικών διώξεων, στις 

εποχές του αστυνομικού κράτους, θέτοντας αυτομάτως εκτός νόμου κάθε κοινωνικό αγώνα και διαμαρτυρία. 

 

Η κυβέρνηση, πιστή και στις επιταγές της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, επιχειρεί να ξεμπερδέψει προκαταβολικά με τις 

κοινωνικές αντιδράσεις την ώρα που προωθεί και ετοιμάζει νέα θύελλα αντιλαϊκών μέτρων για να μεταφέρει τη βάση 

και αυτής της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων, των φοιτητών, των βιοπαλαιστών, της νεολαίας. 

 

Ο λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία είναι οι μόνοι που μπορούν να υψώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτήν την 

αντιδημοκρατική εκτροπή. Το εργατικό κίνημα, το κίνημα της νεολαίας, πρέπει και μπορεί να αποτελέσει φραγμό για 

να σβήσουν τα σχέδια για τη φίμωση της κοινωνίας. Οι χιλιάδες νέοι και εργαζόμενοι που διαδήλωσαν σε όλη την 

Ελλάδα βροντοφώναξαν ότι ο αγώνας μόλις ξεκίνησε και δεν τελειώνει παρά μόνο με την οριστική του κατάργηση. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ δηλώνει την αντίθεσή του στον χουντικής έμπνευσης νόμο που καταργεί 

το θεμελιώδες, δημοκρατικό και συνταγματικό δικαίωμα του λαού στην διαδήλωση και διαμαρτυρία που έχει 

κατακτηθεί με αγώνες και αίμα και απαιτεί την κατάργησή του. Παράλληλα, δηλώνει ότι όχι μόνο δεν θα 

συμβάλλει, αλλά θα αντιπαρατεθεί σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής του νόμου αυτού, στην περιοχή του 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  30-07-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


