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Από το Πρακτικό της με αριθμό 11/2019
Τακτικής – Ειδικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:248/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου
χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της
7ης Ιουλίου 2019 για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 24 του μήνα
Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15.00 συνήλθε σε
Τακτική - Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την
με αριθμό πρωτοκόλλου 21666/42/20-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού.
Η πρόσκληση επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο
σύμφωνα με τις-διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο :
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών
παρέστησαν στη συνεδρίαση 28 μέλη:
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ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.
ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.
ΘΑΝΟΥ Μ.
ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.
ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.
ΜΠΕΛΛΟΣ Χ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.
ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.
ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ
ΑΧΟΥΛΙΑ M.
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.
ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.
ΒΑΣΙΟΣ Α.
27 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.
28 ΖΕΡΒΑΣ Γ
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ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.
ΜΑΘΑΣ Ι.
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α
ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.
ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.
ΔΗΜΟΥ Π.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου
Αικατερίνη.
Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε
νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου .
Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πάνος Μπαντούνας λόγω αποχώρησης του Γραμματέα κου Βρεττού Νικόλαου.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. την
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υπ’ αριθμ. πρωτ. 22081/24-06-2019 εισήγηση του Τμήματος Γραμματείας Δημάρχου που έχει
ως εξής:
<< ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους
συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους κατά την
προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Η με αριθμό 24923/4.4.2019 (ΦΕΚ 1166/Β/8.4.2019) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών που καθορίζει τον τρόπο χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την
προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων ,
για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
β) Το από 21.6.2019 με αριθ. πρωτ. 21902/21.6.2019 πρακτικό εκπροσώπων των
Πολιτικών Κομμάτων για την κατανομή των χώρων προβολής και τον καθορισμό του τρόπου
χρήσης κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουνίου 2019 για
την ανάδειξη Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 21255/14.6.2019 εγγράφου μας, συνήλθαν σε κοινή σύσκεψη στο
Δημαρχείο στις 21 Ιουνίου 2019, οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, με σκοπό την
κατανομή των χώρων που διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο για προβολή κατά την
παρούσα προεκλογική περίοδο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παραπάνω υπουργικής
απόφασης. Οι παριστάμενοι κατά την παραπάνω σύσκεψη, υπέγραψαν το από 21 Ιουνίου
2019 πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 21902/21.06.2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Της 7ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.

Η κοινή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα την 21ην Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Αγίου Δημητρίου αριθ. 55, στον 2 ο όροφο , στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 21255/14.06.2019 πρόσκλησης της
Δημάρχου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής Μαρίας Ανδρούτσου .
Παρίσταται οι παρακάτω αναφερόμενοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, τα οποία
κόμματα συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και στα οποία έχει επιδοθεί η
παραπάνω πρόσκληση για την σημερινή σύσκεψη, ήτοι:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Από τον «ΣΥΡΙΖΑ», με 145 έδρες στην προηγούμενη Βουλή και ποσοστό 35,46% η κ. Λασκαρίδου
Φαρσαλια.
Από την «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» , με 75 έδρες στην προηγούμενη Βουλή και ποσοστό 28,10 % ο
Μαλαθούνης Ευάγγελος.
Από το «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΚΙΝ.ΑΛ», με 17 έδρες στην προηγούμενη Βουλή και ποσοστό
6,28% η Αθανασιάδου Μαρία.
Από το «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ», με 15 έδρες στην προηγούμενη Βουλή και
ποσοστό 5,55% ο Γιαννέζος Αναστάσιος.
Από τη «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ» , με 9 έδρες στην προηγούμενη Βουλή και ποσοστό 3,43% 0 κανείς
Ο φερόμενος εκπρόσωπος του Πολιτικού Κόμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ» Τάσος Τρυπάνης, με
email την 21-6-2019 ζητά θέσεις αφισών σε κλειστά ταπλώ.
Παρίσταται επιπλέον ο εκπρόσωπος του Πολιτικού Κόμματος Μ-Λ.ΚΚΕ Μπαρμπας Δημήτριος
και εκπρόσωπος του Πολιτικού Κόμματος « ΜΕΡΑ 25» Μπαϊρακτάρης Ιωάννης.
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Στην σύσκεψη παρίσταται και η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου και ο Νομικός
Σύμβουλος του Δήμου αυτού Ισίδωρος Μποτωνάκης.
Η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου κατά την έναρξη των εργασιών –συζητήσεων της σύσκεψης
ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Πολιτικών Κομμάτων για τα εξής:
α) Την 20/06/2019 με αριθ.πρωτ.: του Δήμου μας 29917/20-06-2019 επιδόθηκε από την
Περιφέρεια Αττικής το 45516/14-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών /Δ/νσης Εκλογών
/Τμήματος Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων με το οποίο ζητείται η εφαρμογή της
υπ.αριθμ.14473/11-4-2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1295/Β/2012) «Καθορισμού
τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και
σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων
λεπτομερειών» και της υπ.αριθμ 51774/31-12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ23/Β/2015) « Καθορισμού ωρών
λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ. των
κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των
εκάστοτε βουλευτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών» και
β)Ότι δεν υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου σταθερά πλαίσια για την προβολή
μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων.
Καθένας από τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων δηλώνει τα ακόλουθα:
1)Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη,
επίσης θα χρησιμοποιηθεί περίπτερο στο ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ.
2)Ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ότι θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο στα Γραφεία της οδού
Αγίου Δημητρίου αρ.151 ένα τραπέζι στο ισόγειο του κτιρίου (πεζοδρόμιο) με καρέκλες και ομπρέλα.
3)Η εκπρόσωπος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ότι θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο στον κοινόχρηστο
χώρο απέναντι από το Ηρώο μεταξύ Καλλιθέας και Τατάκη και τραπέζι με ομπρέλα και καρέκλες στην
πλατεία Αρη Βελουχιώτη
4)Το Κ.Κ.Ε. ότι θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο σε κιόσκι στην Πλατεία Έλενας Βενιζέλου και δύο (2)
κιόσκια , ένα στον Ασύρματο και ένα στο ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ και
5)Ο εκπρόσωπος του ΜΛΚΚΕ ότι θα λειτουργήσει εκλογικό περίπτερο στο ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ
6)Ο εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ 25 ότι θα λειτουργήσει εκλογικό περίπτερο σε κοινόχρηστο χώρο
έμπροσθεν του σταθμού ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Όλοι οι παριστάμενοι συμφωνούν να υπάρχει πανό σε κάθε εκλογικό κέντρο επίσης ότι εντός επτά
(7)ημερών από τις εκλογές θα απομακρύνουν το εκλογικό υλικό που έχουν χρησιμοποιήσει.
Όλοι οι παριστάμενοι επίσης συμφωνούν ότι στις στάσεις λεωφορείων θα τοποθετηθούν αφίσες
κατόπιν κλήρωσης των θέσεων παρουσία των ενδιαφερομένων την 24-6-2019, Δευτέρα ώρα 14:30,
ισότιμα για όλα τα κόμματα που ενδιαφέρθηκαν .
Στο σημείο αυτό κλείεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:
1)ΣΥΡΙΖΑ
2)ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3)ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
4)ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
5)Μ.Λ.Κ.Κ.Ε
6)ΜΕΡΑ 25

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ι)Να παραχωρηθούν στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων
στέγαστρα στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών, μετά από κλήρωση ισότιμα για όλα τα κόμματα.
Μπροστά από κάθε εκλογικό κέντρο να μπορεί να αναρτηθεί από το κόμμα ένα αεροπανό
προβολής, ώστε να προσδιορίζεται η θέση του εκλογικού κέντρου. Απαγορεύεται η
3
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ανάρτηση αεροπανό ή πανό σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Δεν επιτρέπεται η επικόλληση
αφισών στους στύλους των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στα Δημόσια ή Δημοτικά Κτίρια και
στους μαντρότοιχους αυτών και στα ιδιωτικά κτίρια και στους μαντρότοιχους αυτών.
ΙΙ)Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των κομμάτων για λειτουργία εκλογικών κέντρων και για
τοποθέτηση περιπτέρων, κιοσκιών, τραπεζακίων κ.λπ. όπως έχουν διατυπωθεί στο από
21.06.2019 πρακτικό των εκπροσώπων τους.
ΙΙΙ)Δεν θα υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους σταθερά πλαίσια.
ΙV) Να εξουσιοδοτηθεί η Δήμαρχος να χορηγήσει σε κόμματα τα οποία δεν προέστησαν στην
σύσκεψη, άδεια για λειτουργία εκλογικού κέντρου και τραπεζακίων με ομπρέλες και
καρέκλες.
V)Να αποκλειστεί από την ανωτέρω κατανομή το κόμμα της Χρυσής Αυγής.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ>>
Αρχικά το λόγο πήρε ο κ. Κουτσοβασίλης ο οποίος ζήτησε το ταμπλό ενημέρωσης που
είχαν τοποθετήσει στο χώρο του ΕΟΠΥΥ στις προηγούμενες εκλογές να παραμείνει εκεί.
Κατόπιν η Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Κουτσοβασίλη ανέφερε ότι στο σημείο αυτό θα
βρίσκεται το εκλογικό κέντρου του ΚΙΝΑΛ και επομένως πρέπει να μεταφερθεί το ταμπλό σε
άλλη κολώνα.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των,
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 21902/21-06-2019 πρακτικό εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων, το με αριθμό πρωτ.
29917/20-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή
καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
-

O κ. Βάσιος ψηφίζει υπέρ με επιφύλαξη διότι θεωρεί ότι οι στάσεις των λεωφορείων είναι
παράνομες και δεν μπορεί να στηρίξει το να χρησιμοποιούμε τις παράνομες στάσεις ως
μέσο προβολής

-

Ο κ. Οικονομάκος ψηφίζει υπέρ με την προϋπόθεση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απομακρύνει το
ταμπλό ενημέρωσης από το συγκεκριμένο σημείο στο χώρο του ΕΟΠΥΥ.

Ι)Να παραχωρηθούν στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων
στέγαστρα στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών, μετά από κλήρωση ισότιμα για όλα τα κόμματα.
Μπροστά από κάθε εκλογικό κέντρο να μπορεί να αναρτηθεί από το κόμμα ένα αεροπανό
προβολής, ώστε να προσδιορίζεται η θέση του εκλογικού κέντρου. Απαγορεύεται η
ανάρτηση αεροπανό ή πανό σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Δεν επιτρέπεται η επικόλληση
αφισών στους στύλους των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στα Δημόσια ή Δημοτικά Κτίρια και
στους μαντρότοιχους αυτών και στα ιδιωτικά κτίρια και στους μαντρότοιχους αυτών.
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ΙΙ)Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των κομμάτων για λειτουργία εκλογικών κέντρων και για
τοποθέτηση περιπτέρων, κιοσκιών, τραπεζακίων κ.λπ. όπως έχουν διατυπωθεί στο από
21.06.2019 πρακτικό των εκπροσώπων τους, αναλυτικά ως εξής:
<<1)Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη,
επίσης θα χρησιμοποιηθεί περίπτερο στο ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ.
2)Ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ότι θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο στα Γραφεία της οδού
Αγίου Δημητρίου αρ.151 ένα τραπέζι στο ισόγειο του κτιρίου (πεζοδρόμιο) με καρέκλες και ομπρέλα.
3)Η εκπρόσωπος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ότι θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο στον κοινόχρηστο
χώρο απέναντι από το Ηρώο μεταξύ Καλλιθέας και Τατάκη και τραπέζι με ομπρέλα και καρέκλες στην
πλατεία Αρη Βελουχιώτη
4)Το Κ.Κ.Ε. ότι θα λειτουργήσει εκλογικό κέντρο σε κιόσκι στην Πλατεία Έλενας Βενιζέλου και δύο (2)
κιόσκια , ένα στον Ασύρματο και ένα στο ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ και
5)Ο εκπρόσωπος του ΜΛΚΚΕ ότι θα λειτουργήσει εκλογικό περίπτερο στο ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ
6)Ο εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ 25 ότι θα λειτουργήσει εκλογικό περίπτερο σε κοινόχρηστο χώρο
έμπροσθεν του σταθμού ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Όλοι οι παριστάμενοι συμφωνούν να υπάρχει πανό σε κάθε εκλογικό κέντρο επίσης ότι εντός επτά
(7)ημερών από τις εκλογές θα απομακρύνουν το εκλογικό υλικό που έχουν χρησιμοποιήσει.
Όλοι οι παριστάμενοι επίσης συμφωνούν ότι στις στάσεις λεωφορείων θα τοποθετηθούν αφίσες
κατόπιν κλήρωσης των θέσεων παρουσία των ενδιαφερομένων την 24-6-2019, Δευτέρα ώρα 14:30,
ισότιμα για όλα τα κόμματα που ενδιαφέρθηκαν .>>

ΙΙΙ)Δεν θα υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους σταθερά πλαίσια.
ΙV) Εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος να χορηγήσει σε κόμματα τα οποία δεν προέστησαν στην
σύσκεψη, άδεια για λειτουργία εκλογικού κέντρου και τραπεζακίων με ομπρέλες και
καρέκλες.
V)Αποκλείεται από την ανωτέρω κατανομή το κόμμα της Χρυσής Αυγής.
VI) O κ. Κουτσοβασίλης δήλωσε ότι η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσει το ταμπλό
ενημέρωσης που είχε στο χώρο στου ΕΟΠΥΥ, όμως μετά την παρέμβαση της Δημάρχου ότι
στο εν λόγω σημείο θα υπάρχει εκλογικό κέντρο του ΚΙΝΑΛ, θα μεταφερθεί σε παραπέρα
σημείο .
Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζε ο κ. Βρεττός.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 248/24-06-2019.
Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ
Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
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