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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 11/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 8 η  του 

μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΠΕΜΠΤΗ και 

ώρα 15:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Σ υµβούλιο Σερρών, σε 

κατεπείγουσα -  ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 11/06 -05-

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  

που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,  σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ ΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης -  Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

  

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία,  σύµφωνα µε 

τις  διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου 

ότι  σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 22 δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)  

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  
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Γαλάνης Στέργιος  

Γκότσης Ηλίας  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Παπαδοπούλου Φωτεινή  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

Χασαπίδης Κων/νος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

2. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

3. Αγοραστός Αγοραστός  

4. Αρναούτογλου Φωτεινή  

5. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

6. Γάτσιος Αθανάσιος  

7. Γρηγοριάδης Παναγιώτης.   

8. ∆ήµου Ιωάννης  
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9. ∆ούκας Γεώργιος  

10. Ίντος ∆ηµήτριος  

11. Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

12.Μοσχολιός Ζωγράφος  

13. Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

14. Νεράντζης Βασίλειος  

15.Νιζάµης ∆ηµήτριος  

16. Σαραντίδου Ερµοφύλη  

17. Σούζας Ζαχαρίας  

18. Φωτιάδης Στέφανος  

19. Χράπας Παντελής.  

 

  Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς .  

   

 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας,  κήρυξε την 

έναρξη του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

 

 

………………… . .  

……… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την 

προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών 

εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή 

τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.  
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

11Η     ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είμαστε είκοσι,  είμαστε δέκα εννέα.  Περιμένουμε τον Θεόδωρο 

τον Μηλίδη και τον κ.  Χατζημαργαρίτη.  

 Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  η σημερινή κατεπείγουσα ειδική 

συνεδρίαση του σώματος με μοναδικό θέμα τον:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την  

 προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών  

 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δ ημοτικών και 

περιφερειακών  
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 εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους  

 καθώς και των άλλων λεπτομερειών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την 

προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών 

εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους 

καθώς και των άλλων λεπτομερειών, τα οποία θα σας τα αναφέρει ο 

εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

 Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είναι το γνωστό θέμα 

και άλλη φορά το έχουμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Πρέπει 

να,  εκτός από τα σταθερά πλαίσια που έχει  ο Δήμος και είναι στον 

αριθμό 22,  προτείνετα ι εδώ από την υπηρεσία,  είναι εδώ και ο 

υπάλληλος ο κ.  Βασίλης ο Πέτσας από το Τμήμα Διοίκησης,  η 

δυνατότητα ενός κινητού πλαισίου στις  Δημοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες και δυο πλαίσια στην πόλη. Αυτά τα κάνει  τα έξοδα ο κάθε 

συνδυασμός.   

 Τώρα από εκεί  κα ι πέρα υπάρχουν,  επίσης παρέχει  την 

δυνατότητα σε κάθε συνδυασμό, κόμμα ή συνασπισμό ένα καλαίσθητο 

περίπτερο διαστάσεων 2Χ2Χ2 ή τροχόσπιτο στις  τέσσερις εισόδους της 

πλατείας Ελευθερίας και θέλει ,  από ότι  βλέπω εδώ από την εισήγηση 

της υπηρεσίας αίτηση  από την αρμόδια υπηρεσία,  το Τμήμα 

Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σερρών 
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και τώρα οι  σχηματισμοί για την διπλή, τριπλή εκλογική διαδικασία 

είναι πάνω των εβδομήντα. Δηλαδή είναι Δημοτικές Περιφερειακές 

εκλογές και Ευρωεκλογές.  Τα σταθερά πλαίσια που έχουμε είναι είκοσι 

δυο.  Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πρόταση για σταθερά 

πλαίσια,  γιατί  όσο έχουμε μετρήσει τους συνδυασμούς είναι πάνω από 

εβδομήντα και τα σταθερά είναι είκοσι δύο.  Δεν ξέρω και ποιοι  έχουν 

διάθεση ή ποιοι  έχουν βγάλει αφίσες.   

 Δεν βλέπω δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…και ούτε πρόκειται να βγάλει.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ούτε εμείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφίσες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανήκουν στο παρελθόν αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πανό θα βγάλουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν τώρα κάποιος θέλει  πάρα πολύ να βγάλει μια αφίσα,  να το πω με 

ειλικρίνεια και να κολλήσει πάνω σε αυτό το σταθερό μέσο, αυτά τα 

22 σταθερά πλαίσια.  Τώρα φαντάζομαι ότι  όλοι εμείς  εδώ τι  να πούμε; 

Τα 22 να τα διαιρέσουμε με τέτοιο τρόπο για να γίνουν 70; Είναι 22 

πλαίσια σταθερά, προτείνουμε 1,5Χ1,5 σε κά θε Τοπική και Δημοτική 

Κοινότητα και δυο πλαίσια στην πόλη που να σέβονται την 

κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Και ότι  άλλο προβλέπει ο 

νόμος να κάνουμε.   
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 Δεν ξέρω εάν θέλετε κάτι  άλλο. Θέλεις κάτι  άλλο να προσθέσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά τα δυο πλαίσια,  κύριε Πρόεδρε,  εφόσον είναι τόσα λίγα και 

μπορεί να βάλει κανείς  μια αφίσα, καλό θα είναι να πάει ένας να βάλει 

την δική του αφίσα να μην χωράει άλλος και να έχουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στα σταθερά πλαίσια;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω άμα βάλει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό εξυπακούεται.  Να υπάρχει σεβασμός και σε κάθε συνδυασμό 

…Υπάρχουν και οι  Ευρωεκλογές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη; Εντάξει;  Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και είναι και . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ένα  άλλο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάτι ήθελα να πω. Πρόεδρε έχουμε τις  κεντρικές ομιλίες . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο ησυχία σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Την Παρασκευή είναι ο Δήμαρχος,  την Πέμπτη είμαι εγώ, δεν ξέρω 

Τετάρτη …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην κεντρική πλατεία.  Θέτω ένα ερώτημα για συζήτηση. Υπάρχει 

περίπτωση σε όποιον τύχει  βροχή να μπορεί να χρησιμοποιηθούν,  να 

είναι έτοιμα τα στέγαστρα για να χρησιμοποιηθούν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν διατίθενται σε πολιτικές,  για πολιτικές 

εκδηλώσεις.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και αυτό το διάστημα είναι η Πανεπιστημιάδα μέχρι 11 Μαΐου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι 11.  Ένδεκα τελειώνει.  Μιλάμε για μετά.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Είναι κλεισμένα και με εκδηλώσεις από σχολεία και άλλους….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο …Εά ν βρέχει  θα κανονίσουμε να πάμε 

στην αίθουσα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ένα ερώτημα σε όποιον τύχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε όποιον τύχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τουλάχιστον να κάνει  την ομιλία του.   
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλή επιτυχία σε όλους.  Καλό απόγευμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Κύριε Πρόεδρε έχω ακούσει από προέδρους πως οι  αίθουσας είναι 

όπως ήταν παλαιά.  Οι αίθουσες όπου θα ψηφίσει ο κόσμος με τις  

σακούλες και τα λοιπά και είναι και πρόβλημα. Αυτό πρέπει να 

αντιμετωπιστεί  υποθέτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάθε Πρόεδρος στο χωριό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το επισημαίνω, από εκεί  και πέρα είναι δική τους . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν βάφονται,  απλώς καθαρίζονται.  Μια σκούπα και τελείωσε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντως από αυτά που ξέρω κανένα δεν βάφτηκε.  Απλώς να 

καθαριστούν να είναι πιο ευπρεπή.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2014  

1

2 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 372/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του,  στο 

μοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  ύστερα από τ ην υπ’ αριθµ. 

23992/2-5-2014 εισήγηση του Τµήµατος ∆/κών ∆ιαδικασιών του 

∆ήµου, που έχει  ως εξής:  

 

 Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:  

1. Το υπ’αριθµ. Πρωτ. 10474/13 -3-2014 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών µε θέµα: «Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που 

διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την 

ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δηµοτικών 

και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασµούς των υποψηφίων, για 

την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτοµερειών.  

2.Το γεγονός ότι  στις  15 Απριλίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη 

και ώρα 10:00 κατόπιν της αριθµ. 19736/10 -4-2014 πρόσκλησης του 
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∆ηµάρχου Σερρών, συνήλθε σε σύσκεψη υπό την προεδρία του Γ.Γ κ.  

Σοφοκλή Θεµιστοκλέους,  η διακοµµατική επιτροπή µε θέµα: 

«Καθορισµός 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».  

Στην σύσκεψη παρευρέθηκαν οι  εκπρόσωποι των κοµµάτων του 

ΣΥΡΙΖΑ, της ∆ΗΜΑΡ, του ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωπος του κ.  Φωτιάδη 

Στέφανου (κ.  Χρυσανθίδης Βασίλειος).  Οι εκπρόσωποι δεσµεύτηκαν να  

αποστείλουν τις  προτάσεις τους.  Μέχρι και σήµερα στην υπηρεσία δεν 

αποστάλθηκαν οι  εν λόγω προτάσεις τους.  Λόγω του κατεπείγοντος του 

θέµατος η υπηρεσία προτείνε ι  τα εξής:  

 

Υπάρχει ο πίνακας των μόνιµων και σταθερών πλαισίων του ∆ήµου 

Σερρών.  

 

ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ  

1. Οδός Εξοχών έµπροσθεν κλειστού γυµναστηρίου 1  

2. Οδός Εξοχών στην αρχή στο πεζοδρόµιο 1  

3. Αγίας Σοφίας έµπροσθεν ΚΑΠΗ 1  

4. Οδός Προύσσης έναντι  φωτεινού σηματοδότη 1  

5. Ραιδεστού τέρµα πίσω από το πέταλο του γηπέδου 1  

6. Οδός Νικοµηδείας έµπροσθεν θερινού θεάτρου 1  

7. Οδός Γ.  Παπανδρέου οικόπεδο πρώην στρατιωτικού φούρνου 1  

8. Οδός ∆. Σολωµού στην νησίδα έναντι  τραπέζης 1  

9. Οδός Ορφέως στην νησίδα έναντι  Νοσοκοµείου 1  

10. Οδός Εθνικής Αντίστασης και Ορφέως γωνία ∆ΗΠΕΘΕ 1  
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11. Οδός Εθν.  Αντίστασης (πλατεία ΙΚΑ) 1  

12. Οδός Εθν.  Αντίστασης και Κω/πόλεως (παρκάκι)  1  

13. Οδός Εθν.  Αντίστασης και Μαραγκουδάκη γωνία 1  

14. Πλατεία Ελευθερίας έναντι  ξενοδοχείου Παρκ 1  

15. Πλατεία Ελευθερίας έναντι  Τάσος Τοστ 1  

16. Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο σιντριβάνι 1  

17. Πλατεία Ελευθερίας στον πεζόδρομο της Σελεύκου 2  

18. Πάρκο Ευαγγελιστρίας 2  

19. Οδός Μεραρχίας έµπροσθεν της Ε.Π.Ε. Σερρών 1  

20. Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο τζαµί 1  

 ----------  

Σύνολο 22  

 

1. Προτείνουμε η προβολή των πολιτικών κοµµάτων ή των 

συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων, να πραγματοποιείται μέσα 

από τα μόνιµα και σταθερά πλαίσια που έχει  κατασκευάσει ο ∆ήµος 

Σερρών, είκοσι δύο (22) τον αριθµό.  

 

2. Σας γνωρίζουμε ότι  παρέχετε η δυνατότητα τοποθέτησης µε έξοδα 

των συνδυασµών η δημιουργία προσωρινών κινητών πλαισίων 

διαστάσεων (1,5Χ1,5) το μέγιστο.  Ως χώρος ανάπτυξης αυτών 

καθορίζονται οι  πλατείες ,  οδοί της πόλεως και οι  πλατείες των 

υπόλοιπων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Προτείνεται η 

δυνατότητα τοποθέτησης 1 κινητού πλαισίου στις  δηµοτικές και 

τοπικές κοινότητες και 2 πλαισίων στην πόλη. διευκρινίζεται  

ότι κατά την τοποθέτηση τους,  θα λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι 

κανόνες κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων.  
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3. Επίσης,  παρέχετε η δυνατότητα σε κάθε συνδυασµό, κόµµα ή 

συνασπισµό συνεργαζοµένων κοµµάτων της τοποθέτησης στην πλατεία 

Ελευθερίας,  ενός καλαίσθητου περιπτέρου διαστάσεως 2Χ2Χ2 ή 

τροχόσπιτου τα οποία θα τοποθετηθούν στις  τέσσερις ει σόδους της 

πλατείας ελευθερίας.  Προτείνουμε η τοποθέτηση να γίνει  ύστερα από 

αίτηση τους και απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας.  (Τµήµα 

Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων).  

 

Σε εφαρμογή της νοµοθεσίας σας γνωρίζουμε το κάτωθι:  

Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς) έξω από 

κάθε εκλογικό κέντρο του κάθε κόµµατος,  µε την προϋπόθεση ότι  δεν 

παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και δεν 

δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής κυκλοφοριακά 

προβλήματα.  

Απαγορεύεται η ανάρτηση παν ό, αεροπανό και πάσης φύσεως 

όµοιων αντικειμένων πάνω από δρόµους,  πλατείες και λοιπούς χώρους.  

Σε περίπτωση που τοποθετούνται αυθαίρετα πανό ή αεροπανό, γίνεται 

η άµεση αφαίρεση τους από συνεργείο του ∆ήµου.  

Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σηµαιών και γενι κά προεκλογικού 

διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη και η χρήση διαφημιστικών 

τρικ. ,  εφόσον το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιµο και επιβαρύνει το 

περιβάλλον.  

Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές,  που θα τοποθετήσουνε τα 

κόµµατα ή οι  συνασπισµοί συνεργαζοµέν ων κοµµάτων, πρέπει να 

αποσυρθούν µε φροντίδα τους μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα 

διεξαγωγής των εκλογών.  
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Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής,  η υπηρεσία καθ/τας του 

∆ήµου τα αποκρίνουν ή τα καταστρέφουν.  Μέσα στην ίδια προθεσµία 

τα πολιτικά κόµµατα ή οι  συνασπισµοί συνεργαζοµένων κοµµάτων 

υποχρεούνται γενικότερα µε δαπάνη τους να αποκαταστήσουν τα 

πράγµατα στην προηγούμενη κατάσταση.  

5. Η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, 

γραφεία και οχήµατα των κοµµάτων και των συνασπισµών 

συνεργαζοµένων κοµµάτων επιτρέπεται µόνο µία ηµέρα πριν από τις  

προγραμματισμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις και τις  

παρακάτω ώρες:  

 α) Από 19:00 –  22:00 την προηγουμένη από τη συγκέντρωση ηµέρα.  

 β) Από 11:00 -13:00 την ηµέρα της συγκέντρωσης.  

 γ) Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραμματισμένη 

ώρα έναρξης της συγκέντρωσης και  

δ) δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας µετά από τη λήξη της 

συγκέντρωσης.  

 

6. Τις παραπάνω ώρες επιτρέπεται η εκφώνηση µόνο συνθημάτων. 

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η μετάδο ση μουσικών υποκρούσεων και 

ασµάτων στις  περιπτώσεις (γ)  και (δ) της προηγούμενης παραγράφου. 

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών 

εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας.  

 

7. Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής 

σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές,  καθώς και σε τροχόσπιτα που θα 

τοποθετηθούν από τα κόµµατα ή τους συνασπισµούς συνεργαζοµένων 

κοµµάτων, σε χώρους που θα παραχωρηθούν από το δήµο.  
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Απαγορεύεται απολύτως,  η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων 

εκλογικών κέντρων, γραφε ίων και οχηµάτων, εφόσον γειτνιάζουν µε 

νοσηλευτικά ιδρύµατα και σχολεία.  παρακαλούµε για την λήψη της 

σχετικής απόφασης.  και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη το υπ΄ 

αριθµ. 10474/13 -3-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Καθορίζει ,  η προβολή των πολιτικών κοµµάτων ή των συνασπισµών 

συνεργαζοµένων κοµµάτων, να πραγματοποιείται μέσα από τα μόνιµα 

και σταθερά πλαίσια που έχει  κατασκευάσει ο ∆ήµος Σερρών, είκοσι 

δύο (22) τον αριθµό, στις  παρακάτω θέσεις:  

 

ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ  

1. Οδός Εξοχών έµπροσθεν κλειστού γυµναστηρίου 1  

2. Οδός Εξοχών στην αρχή στο πεζοδρόµιο 1  

3. Αγίας Σοφίας έµπροσθεν ΚΑΠΗ 1  

4. Οδός Προύσσης έναντι  φωτεινού σηματοδότη 1  

5. Ραιδεστού τέρµα πίσω από το πέταλο του γηπέδου 1  

6. Οδός Νικοµηδείας έµπροσθεν θερινού θεάτρου 1  

7. Οδός Γ.  Παπανδρέου οικόπεδο πρώην στρατιωτικού φούρνου 1  

8. Οδός ∆. Σολωµού στην νησίδα έναντι  τραπέζης 1  

9. Οδός Ορφέως στην νησίδα έναντι  Νοσοκοµείου 1  

10. Οδός Εθνικής Αντίστασης και Ορφέως γωνία ∆ΗΠΕΘΕ 1  

11. Οδός Εθν.  Αντίστασης (πλατεία ΙΚΑ) 1  

12. Οδός Εθν.  Αντίστασης και Κω/πόλεως (παρκάκι)  1  

13. Οδός Εθν.  Αντίστασης και Μαραγκουδάκη γωνία 1  
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14. Πλατεία Ελευθερίας έναντι  ξενοδοχείου Παρκ 1  

15. Πλατεία Ελευθερίας έναντι  Τάσος Τοστ 1  

16. Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο σιντριβάνι 1  

17.  Πλατεία Ελευθερίας στον πεζόδρομο της Σελεύκου 2  

18. Πάρκο Ευαγγελιστρίας 2  

19. Οδός Μεραρχίας έµπροσθεν της Ε.Π.Ε. Σερρών 1  

20. Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο τζαµί 1  

----------  

Σύνολο 22  

 

2. Παρέχει  τη δυνατότητα δημιουργίας µε έξοδα των συνδυασμών και 

τοποθέτησης προσωρινών κινητών πλαισίων διαστάσεων (1,5Χ1,5) το 

μέγιστο.  Ως χώροι ανάπτυξης αυτών καθορίζονται οι  πλατείες,  οδοί 

της πόλεως και οι  πλατείες των υπόλοιπων δηµοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων.  

Παρέχει  τη δυνατότητα τοποθέτησης 1 κινητού πλαισίου σ τις  

δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και 2 πλαισίων στην πόλη, 

διευκρινίζοντας ότι  κατά την τοποθέτηση τους,  θα λαµβάνονται 

σοβαρά υπόψη οι κανόνες κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων.  

 

3. Παρέχει  τη δυνατότητα σε κάθε συνδυασµό, κόµµα ή συνασπισµό 

συνεργαζοµένων κοµµάτων της τοποθέτησης στην πλατεία Ελευθερίας,  

ενός καλαίσθητου περιπτέρου διαστάσεως 2Χ2Χ2 ή τροχόσπιτου τα 

οποία θα τοποθετηθούν στις  τέσσερις εισόδους της πλατείας 

ελευθερίας.  Προτείνει  η τοποθέτηση να γίνει  ύστερα από αίτηση τους 

και απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας.  (Τµήµα Αδειοδοτήσεων και 

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων).  
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4. Επιτρέπει  τη χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς) έξω από κάθε 

εκλογικό κέντρο του κάθε κόµµατος,  µε την προϋπόθεση ότι  δεν 

παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων κα ι δεν 

δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής κυκλοφοριακά 

προβλήματα.  

 

5. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως 

όµοιων αντικειμένων πάνω από δρόµους,  πλατείες και λοιπούς χώρους.  

Σε περίπτωση που τοποθετούνται αυθαίρετα πανό ή αεροπανό , γίνεται 

η άµεση αφαίρεση τους από συνεργείο του ∆ήµου.  

 

6. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σηµαιών και γενικά προεκλογικού 

διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη και η χρήση διαφημιστικών 

τρικ. ,  εφόσον το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιµο και επιβαρύνει τ ο 

περιβάλλον.  

 

 7. Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές,  που θα τοποθετήσουνε τα 

κόµµατα ή οι  συνασπισµοί συνεργαζοµένων κοµµάτων, πρέπει να 

αποσυρθούν µε φροντίδα τους µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα 

διεξαγωγής των εκλογών.  

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής,  η υπηρεσία καθ/τας του 

∆ήµου τα αποκρίνουν ή τα καταστρέφουν.  Μέσα στην ίδια προθεσµία 

τα πολιτικά κόµµατα ή οι  συνασπισµοί συνεργαζοµένων κοµµάτων 

υποχρεούνται γενικότερα µε δαπάνη τους να αποκαταστήσουν τα 

πράγµατα στην προηγούμενη κατάσταση.  
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8. Η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, 

γραφεία και οχήματα των κοµµάτων και των συνασπισµών 

συνεργαζοµένων κοµµάτων επιτρέπεται µόνο µία ηµέρα πριν από τις  

προγραμματισμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις και τις  

παρακάτω ώρες:  

 α)  Από 19:00 –  22:00 την προηγούμενη από τη συγκέντρωση ηµέρα.  

 β) Από 11:00 -13:00 την ηµέρα της συγκέντρωσης.  

 γ) Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραμματισμένη 

ώρα έναρξης της συγκέντρωσης και  

δ) δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας µετά από τη λήξη  

 

9. Τις παραπάνω ώρες επιτρέπεται η εκφώνηση µόνο συνθημάτων. 

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η μετάδοση μουσικών υποκρούσεων και 

ασµάτων στις  περιπτώσεις (γ)  και (δ) της προηγούμενης παραγράφου.  

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών 

εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας.  

 

10. Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε µορφής 

σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές,  καθώς και σε τροχόσπιτα που θα 

τοποθετηθούν από τα κόµµατα ή τους συνασπισµούς συνεργαζοµένων 

κοµµάτων, σε χώρους που θα παραχωρηθ ούν από το δήµο.  

Απαγορεύεται απολύτως,  η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων 

εκλογικών κέντρων, γραφείων και οχηµάτων, εφόσον γειτνιάζουν µε 

νοσηλευτικά ιδρύµατα και σχολεία.  

 

Αναθέτει  στον κ.  ∆ήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες.  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

372-2014: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την 

προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών 

εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή 

τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.  
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ .Σ.  

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆ .Σ.)     ………………  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος       ………………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        ………………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       ………………  

 

Γαλάνης Στέργιος        ………………  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2014  

2

2 

 

Γκότσης Ηλίας         ………………  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος       ………………  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        ………………  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή       ………………  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ        ………………  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος       ………………  

 

Μερετούδης  ∆ηµήτριος       ………………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος        ………………  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία      ………………  

 

Μυστακίδης Παύλος        ………………  

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή       ………………  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος      ………………  

 

Στεργίου Νικόλαος        ………………  
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Χασαπίδης Κων/νος        ………………  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      ………………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος       ………………  


