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ΘΕΜΑ 8ο
(Ημερήσιας διάταξης)
Έγκριση πρακτικού κατανομής κοινόχρηστων χώρων για την προεκλογική
προβολή των κομμάτων των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
Σήμερα την 25-06-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ΄
αριθμ. 9.314/20-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε
κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (05) :
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (07):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (24):
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ
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Προ της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί για το
κατεπείγον του θέματος επειδή πρέπει να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία
των εκλογικών διαδικασιών και των κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο.
Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του
θέματος (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 ο
Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Φράγκο Γεώργιο, ο οποίος είπε «Θέτω υπόψη του
συμβουλίου το Πρακτικό σύσκεψης εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων για την
κατανομή των χώρων που θα διατεθούν στο Δήμο Παιονίας για την προεκλογική
τους προβολή κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 7ης
Ιουλίου 2019 και τον καθορισμό τρόπων χρήσης αυτών, το οποίο έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Κατανομής κοινόχρηστων χώρων Δήμου Παιονίας για την προβολή των κομμάτων
που συμμετέχουν στις Εθνικές εκλογές της 07-07-2019.
Στο Πολύκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα είκοσι μια (21) Ιουνίου 2019
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθαν σε σύσκεψη, μετά την αριθ. 9119 /
18-06-2019 ανακοίνωση – πρόσκληση του Δημάρχου, οι παρακάτω εκπρόσωποι
αυτών πολιτικών κομμάτων για τις Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.
Στην σύσκεψη παρευρέθηκαν οι παρακάτω:
Ως εκπρόσωπου του Δήμου ο Αντιδήμαρχος κ. Φράγκος Γεώργιος
ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σκαντζούρης Δημήτριος
ως εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής ο κ. Πανταζής Σπυρίδων
ως εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής η κ. Μηδιούρη Δήμητρα
Στους συμμετέχοντες αναγνώσθηκε
το υπ’ αριθ. 45516/ 14-06-20192019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Η υπ’ αριθ. 51774 -31-12-2014 κοινή απόφαση υπουργείου εσωτερικών και
Δημοσίας Τάξης – Προστασίας του Πολίτη
Η υπ’ αριθ. 14473 / 11-04-2012 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
Μετά από διαλογική συζήτηση, συμφωνήθηκαν από κοινού τα εξής:
Για την προεκλογική προβολή υποψηφίων, πολιτικών κομμάτων, για τις εκλογές
της 07-07-2019, ο Δήμος Παιονίας διαθέτει τους, κοινόχρηστους χώρους των
πλατειών όλων των οικισμών, όπου (ελλείψει ειδικών πλαισίων του Δήμου) θα
μπορούν να τοποθετούνται ειδικά ξύλινα πλαίσια (σταντ) μονής ή διπλής όψης
διαστάσεων μέχρι 2 (ύψος) x 1,20 (πλάτος) επί των οποίων θα αναρτώνται οι
ανακοινώσεις – αφίσες των υποψηφίων.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ξύλινων πλαισίων θα καθοριστούν από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ενώ ο ακριβής χώρος τοποθέτησης των θα υποδειχθεί
επίσης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Τα πλαίσια αυτά θα κατασκευασθούν με ευθύνη και δαπάνες των πολιτικών
κομμάτων – υποψηφίων και θα απομακρυνθούν, μετά τις εκλογές με ευθύνη
αυτών. Σε περίπτωση μη απομάκρυνσης των σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από
την ημερομηνία των εκλογών, αυτά θα απομακρυνθούν και θα καταστραφούν από
το Δήμο.
Κάθε πολιτικό κόμμα που συμμετέχει στις Εκλογές, κάθε συνδυασμός υποψηφίων
μπορεί να τοποθετήσει μέχρι δύο (2) πλαίσια (ένα σε κάθε πλατεία) των οικισμών
Πολυκάστρου, Αξιούπολης καθώς επίσης μέχρι ένα (1) πλαίσιο, στην πλατεία των
λοιπών οικισμών του Δήμου.
Επίσης, συμφωνήθηκε ότι:
Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ ή αεροπανώ ή άλλων αντικειμένων πάνω από
δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανώ ή
αεροπανώ οι δήμοι υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεσή τους.
Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού
υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και
επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως
σπρέϊ, χρώματα κλπ. Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στις
εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων όπως και σε χώρους, επίσης,
που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2946/2001.
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Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ, γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει
στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο
καθαρισμός των φρεατίων.
Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η
χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου σε άλλους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους.
Οι συνδυασμοί καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι οφείλουν να φροντίζουν για
την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των
αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κλπ.
Η τοποθέτηση των σταντ μπορεί να ξεκινήσει από τις 26 Ιουνίου και μετέπειτα.
Επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενός σταντ έμπροσθεν του πολιτικού γραφείου
κομμάτων – υποψήφιων.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΟΙ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Ακολουθούν υπογραφές
και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω
εισήγηση καθώς και τις εγκυκλίους και τα έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών που
αναφέρονται παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 21-06-2019 πρακτικό Κατανομής κοινόχρηστων χώρων Δήμου
Παιονίας για την προβολή των κομμάτων που συμμετέχουν στις Εθνικές εκλογές
της 7ης Ιουλίου 2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 117/2019.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 9ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

