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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  6/2019 

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  22α  του  μηνός  

ΑΠΡΙΛΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  Μ .  ΔΕΥΤΕΡΑ  και  

ώρα  14:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  σε  ειδική  

συνεδρίαση ,  ύστερα  από  την  αριθμ .  6/17-04-2019 έγγραφη  πρόσκληση  

του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  

τους  Δημοτικούς  Συμβούλους ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  

67 του  Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ .Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  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  40 Δημοτικών  Συμβούλων ,  παρόντες  ήταν  22,  δηλαδή :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  22ΑΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2019 

5

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

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

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

 

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

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  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:  

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87 ΤΑ)  

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης», καθώς  και  την  αριθμ .  

24923/04-04-2019 απόφ .  του  Υπουργείου  Εσωτερικών ,  σας  

παρακαλούμε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  

Καραμανλής» του  Διοικητηρίου  σε  ειδική  συνεδρίαση  του  Σώματος  

που  θα  γίνει  στις  22 Απριλίου  2019,  ημέρα  Μ .  Δευτέρα  και  ώρα  

14:00΄ ,  με  μοναδικό  θέμα  ημερήσιας  διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ:   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 .  Χαρίτος  Χ .  

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   
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6Η    ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ,  άρχεται  η  συνεδρίαση .  Θα  ήθελα  πρώτα  να  εκφράσω  τα  

ειλικρινή  μου  συλλυπητήρια  για  τον  Αγγελόπουλο  Αντώνη  τον  τοπικό  

σύμβουλο  της  παράταξής  μας ,  τοπικό  σύμβουλο  του  Τοπικού  

Συμβουλίου  Σερρών ,  ο  οποίος  έφυγε  από  την  ζωή .  Να  εκφράσω  τα  

ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  προς  την  οικογένειά  του  και  να  

κρατήσουμε  ενός  λεπτού  σιγή .   

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  εξαίρετος  οικογενειάρχης .  Τα  ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  στην  

οικογένειά  του  και  στους  συγγενείς .  Καλό  παράδεισο .   

 Το  πρώτο  θέμα .  Έχουμε  το  πρώτο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  έχει  

ένα  και  μοναδικό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ:  

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 .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος ,  είναι  εδώ  και  ο  κ .  Θεμιστοκλέους ,  ο  

Γενικός  Γραμματέας .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  ακούμε ,  παρακαλώ  έχετε  

τον  λόγο .   

 Είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  σε  κάθε  εκλογική  αναμέτρηση  το  

φέρνουμε  στο  συμβούλιο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  καλησπέρα .  Στις  16 

Απριλίου ,  μετά  από  πρόσκληση  του  κ .  Δημάρχου ,  συνήλθε  μια  

σύσκεψη  υπό  την  προεδρεία  του  κ .  Γραμματέα  του  Δήμου .  Το  θέμα  

ήταν  αυτό  το  οποίο  βλέπετε .  «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». 

 Όπως  γνωρίζετε ,  υπάρχει  ένας  πίνακας  των  μόνιμων  και  

σταθερών  πλαισίων  του  Δήμου ,  είναι  29 τον  αριθμό .  Σας  αναφέρω  το  

τι  ειπώθηκε  στην  σύσκεψη .   

 Στην  ανωτέρω  σύσκεψη  στην  εν  λόγω  συμφωνήσανε  όλοι  οι  

παρευρισκόμενοι  ότι  δεν  επιθυμούν  την  παραχώρηση  των  σταντ  του  

Δήμου  Σερρών  στους  συνδυασμούς  των ,  με  σκοπό  την  εκμετάλλευσή  

τους  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  εκτός  από  το  ΚΚ  με  εκπρόσωπο  τον  κ .  

Ιντζή  Κωνσταντίνο ,  Λαϊκή  Συσπείρωση ,  ο  οποίος  ανέφερε  ότι  διαφωνεί  

με  την  πρόταση  του  Δήμου  για  την  εφαρμογή  του  νόμου  και  ότι  θα  

προβεί  σε  αφισοκόλληση  όπου  επιθυμεί  και  δεύτερον ,  των  Ελλήνων  

Συνέλευσης ,  η  οποία  ζήτησε  να  της  παραχωρηθεί  ένα  σταντ  επί  της  

πλατείας  Ελευθερίας .   
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 Αυτή  είναι  η  απόφαση ,  η  οποία  πάρθηκε .  Δεν  ξέρω  εάν  έχει  κάτι  

ο  κ .  Γραμματέας  να  προσθέσει  στο  συγκεκριμένο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ένα  κλασσικό  θέμα  που  πάντοτε  έρχεται  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  πριν  τις  εκλογές .  Συνάδελφοι  συμφωνούμε  με  το  πρακτικό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Συμφωνούμε  αλλά  εγώ  θέλω  κάτι  να  δηλώσω .  Όποια  παράταξη  προβεί  

σε  άναρχη  αφισοκόλληση  εκτός  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της  αποφάσεώς  μας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Των  προκαθορισμένων  σημείων  της  απόφασης  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  από  τώρα  το  δηλώνω  ότι  αμέσως  θα  απομακρυνθούν  

οτιδήποτε  διαφημιστικό  υλικό  είναι  αυτό .  Από  οποιονδήποτε  χώρο ,  

οτιδήποτε  διαφημιστικό  υλικό  είναι  αυτό .  Αμέσως  θα  απομακρυνθούν .  

Να  μην  τα  βάζουν  άδικα .  Την  επόμενη  στιγμή  θα  φύγουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Για  την  Ελλήνων  Συνέλευση  δεν  είναι  για  τις  δημοτικές  παρατάξεις ;  

Είναι  για  τις  ευρωεκλογές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε  ότι  για  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Σε  αυτό  επάνω  τι  θα  γίνει  δηλαδή ;  Θα  παραχωρήσουμε  και  στην  

Ελλήνων ;  Δεν  είναι  για  τα  κόμματα  που  έχουν  κοινοβουλευτική  

εκπροσώπηση ,  ευρωπαϊκή  εκπροσώπηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  για  όλες  τις  εκλογές .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Άλλο  λέω  εγώ .  Ποιοι  δικαιούνται  από  τα  στάντ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι  δεν  είναι  έτσι .  Είναι  αυτοί  που  έχουν  κοινοβουλευτική  

εκπροσώπηση  είστε  στο  Ελληνικό  Κοινοβούλιο  είτε  στο  Ευρωπαϊκό .  

Στις  εκλογές  μπορεί  να  συμμετέχουν  25 παρατάξεις ,  δεν  σημαίνει  ότι  

όλοι  έχουν  την  νομιμότητα  να  διεκδικούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντιλαμβάνομαι  την  παρέμβασή  σας .  Εδώ  είναι  και  ο  Γενικός  που  ήταν  

στην  σύσκεψη ,  εδώ  είναι  και  ο  Αντιδήμαρχος ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  

κάνουμε  τα  νόμιμα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  απαντήθηκε  εάν  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γενικέ  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .  Ελάτε  σε  ένα  μικρόφωνο  εάν  

έχετε  την  καλοσύνη .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  εγκύκλιος  αναφέρει  ότι  εκτός  από  τα  κόμματα  τα  οποία  

εκπροσωπούνται  είτε  σε  Δημοτικά  Συμβούλια ,  είτε  στην  Ευρωβουλή  ή  

στην  Βουλή ,  έχουν  την  δυνατότητα  να  τους  παραχωρείται  χώρος  και  σε  
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πρωτοεμφανιζόμενα  κόμματα  και  παρατάξεις ,  εφόσον  έχουν ,  βέβαια ,  

νόμιμη  υπόσταση .  Τώρα  αυτό  εμείς  δεν  είχαμε  την  δυνατότητα  να  

κάνουμε  έλεγχο  όλων  των  . . ,  αλλά  νομίζω  ότι  από  τα  στοιχεία  που  

παρουσίασε  εκείνη  την  στιγμή  η  εκπρόσωπος  της  Ελλήνων  Συνέλευση ,  

συνάγεται  ότι  είναι  μεταξύ  των  πρωτοεμφανιζομένων ,  οπότε  είχαν  

δικαίωμα  παραχωρήσεως  ενός  χώρου .  Αυτό  ελέγχθηκε  δηλαδή  και  

συμφωνήσαμε  ομόφωνα  εκεί  πραγματικά  να  τους  παραχωρηθεί  ένας  

συγκεκριμένος  χώρος .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  διαφωνώ  γι '  αυτή  την  επιλογή .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Το  λέει  ο  νόμος .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  ένα  λεπτάκι .  Κύριε  Χασαπίδη  έχει  γίνει  η  θέση  σας  

αντιληπτή  στο  σώμα .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Να  πω  και  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Γενικέ .  Να  περάσουμε  και  στο  δεύτερο .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  εισήγηση  για  το  πρακτικό  που  έρχεται  είναι  υποχρεωτικό  για  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  για  την  επισήμανση .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Δεν  μπορεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  επιφέρει  αλλαγές  επί  της  

εισηγήσεως  η  οποία  έχει  έρθει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  συμφωνείτε  με  το  πρακτικό ;  Εκτός  

από  τον  κ .  Χασαπίδη .  Κατά  πλειοψηφία  οι  υπόλοιποι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  268/2018 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος ,  λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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268-2019:    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 .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  

στο  μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από  την  υπ’  

αριθμ .  12424/16-4-2019 εισήγηση  του  Τμ .  /κών  Διαδικασιών  του  

Δήμου ,  που  έχει  ως  εξής :  

 

« Έχοντας  υπόψη  τα  κάτωθι :  

 

1.  Το  υπ’  αριθμ .  πρωτ .  24923/04-04-2019 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¨ .  
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2.  Το  γεγονός  ότι  στις  16 Απριλίου  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  

Τρίτη  και  ώρα  11:00 π .μ .  κατόπιν  της  αριθμ .  10320/11-04-2019 

πρόσκλησης  του  Δημάρχου  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  του  Κ .Κ .Ε . ,  ο  κ .  

Αραμπατζής  Θεόδωρος  υποψήφιος  Δήμαρχος  Σερρών ,  ο  κ .  

Μωϋσιάδης  Ιωάννης  Αντιπεριφερειάρχης  Ν .  Σερρών ,  ο  κ .  

Παναγιώτης  Σπυρόπουλος  εκπρόσωπος  του  υποψήφιου  

Περιφερειάρχη  κ .  Τζιτζικώστα ,  εκπρόσωπος  του  κ .  Φωτιάδη  

Στέφανου  υποψηφίου  Δημάρχου  Σερρών  ο  κ .  Χρυσανθίδης  

Βασίλειος ,  εκπρόσωπος  της  Ν .Δ .  κ .  Καμπούρης  Θεόδωρος ,  

εκπρόσωποι  της  ¨Ελλήνων  Συνέλευσις¨ ,  ο  κ .  Γιαννακίδης  

Δημήτριος  εκπρόσωπος  της  ¨Διάβαση  Πεζών¨ ,  ο  κ .  Χατζηλιάδης  

Πρ .  εκπρόσωπος  της  κ .  Παπαφωτίου  Αριάδνης  υποψήφιας  

Δημάρχου  Σερρών ,  ο  κ .  Αγγελάκης  Σταύρος  εκπρόσωπος  του  

υποψήφιου  Δημάρχου  Σερρών  κ .  Αλέξανδρου  Χρυσάφη .   

 

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  

προτείνει  τα  εξής :  
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Υπάρχει  ο  πίνακας  των  μόνιμων  και  σταθερών  πλαισίων  του  

Δήμου  Σερρών .  

  

 

                  ΜΟΝΙΜΑ  ΚΑΙ  ΣΤΑΘΕΡΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ                      

ΤΕΜΑΧΙΑ  

 

   

Α/Α/       

ΟΔΟΣ /ΠΕΡΙΟΧΗ   ΤΕΜ .  

 1. ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –ΕΞΟΧΩΝ  –

αρχή  ΕΞΟΧΩΝ  πλακόστρωτο-κλειστό  

γυμναστήριο  ΕΞΟΧΩΝ  (στη  γωνία  )-τέρμα  

ΕΞΟΧΩΝ  νησίδα   

 

 

3 

 2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  –σιντριβάνι  

Μπεζεστένι  (γωνία)    

Στο  παρτέρι  απέναντι  από  μπουγάτσα  

Σερραίος      

 

3 

 3.     ΠΛΑΤΕΙΑ Ι .Κ .Α.  πεζοδρόμιο  Εθνικής  

Αντιστάσεως  έναντι  πάρκου  Ι .Κ .Α.  στο  

παρκάκι  έναντι  Ι .Κ .Α.   

Πεζοδρόμιο  Εθνικής  Αντιστάσεως  έναντι  

ζαχαροπλαστείου  ΒΑΣΑΚΗ   

 

 

 

3 

 4.       ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Έμπροσθεν Alpha Bank  

Δίπλα  στο  παρκάκι  (κατάστημα  

 

 

2 
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ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ)  

 5.      ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  μπροστά  στο  

παρκάκι  

1 

 6. Οδός  Προύσσης  ΣΤΡ /ΔΟ  ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 

δίπλα  στο  περίπτερο   

 

1 

 7. ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ  1 

 8.        Οδός  Βενιζέλου  στο  παρκάκι  –πρώην 

κατ /μα   

ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ   

 

1 

 9.     ΠΛΑΤΕΙΑ 40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ  στο  παρκάκι  1 

10. ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ  (πάρκο  σφαγείων)  1 

11.        Οδός  ΑΓ .  ΣΟΦΙΑΣ  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  Α΄ΚΑΠΗ   1 

12. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ   1 

13. Οδός  ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  ΑΒ  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   

1 

14. ΠΑΡΚΟ  ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ   1 

15. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ  Π .  ΤΣΑΛΔΑΡΗ  παρκάκι  

Ερμού   

1 

16. Οδός  Γ .  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  στο  παρκάκι   1 

17. ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ  1 

18.         ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  ΤΕΙ   1 

19.          ΠΑΡΚΟ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ .  ΙΩΑΝΝΗ   1 

20. Οδός  Βενιζέλου  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  Δ .Ε .Υ .Α.Σ .   1 

21.         Οδός  Αθήνα .  Αργυρού  ΠΑΡΚΑΚΙ  

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ   

ΚΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΔΚ   

 

1 
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22. Παρκάκι  έμπροσθεν Ι .Ν .  ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ  1 

  

ΣΥΝΟΛΟ   

 

29 

 

 

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  Δήμος  Σερρών ,  είκοσι  εννέα  (29) 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 .  

 

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  

εισόδους  της  πλατείας  ελευθερίας .  Προτείνουμε ,  οι  συνδυασμοί ,  

τα  κόμματα  και  οι  παρατάξεις  σε  αποκλειστική  προθεσμία  επτά  
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(7) ημερών  από  την  λήψη  της  απόφασης  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  να  καταθέσουν  αίτηση  για  έγκριση  τοποθέτησης  

περιπτέρου  στην  Πλατεία  Ελευθερίας ,  (Τμήμα  Αδειοδοτήσεων  

και  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων) .  

 

-  Σε  εφαρμογή  της  νομοθεσίας  σας  γνωρίζουμε  το  κάτωθι :  

 

1.  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 .  

 

2.  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  Δήμου .  

 

3.  Απαγορεύεται  η  χρήση  πλαστικών  σημαιών  και  γενικά  

προεκλογικού  διαφημιστικού  υλικού ,  από  πλαστική  ύλη  και  η  

χρήση  διαφημιστικών  τρυκ . ,  εφόσον  το  υλικό  αυτό  δεν  είναι  

ανακυκλώσιμο  και  επιβαρύνει  το  περιβάλλον .  

 

4.  Τα  περίπτερα  ή  άλλες  κατασκευές ,  που  θα  τοποθετήσουνε  

τα  κόμματα  ή  οι  συνασπισμοί  συνεργαζομένων  κομμάτων ,  πρέπει  
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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  

Δήμου  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  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  της  

συγκέντρωσης .  
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6. 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 .  

 

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 .  

 

Απαγορεύεται  απολύτως ,  η  χρήση  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων  

εκλογικών  κέντρων ,  γραφείων  και  οχημάτων ,  εφόσον  γειτνιάζουν  

με  νοσηλευτικά  ιδρύματα  και  σχολεία .  Σας  αναφέρουμε  δε  ότι  

στην  εν  λόγω  σύσκεψη  κατά  την  16η  Απριλίου  2019 συμφώνησαν  

όλοι  οι  παρευρισκόμενοι  ότι  δεν  επιθυμούν  την  παραχώρηση  των  

ΣΤΑΝΤ  του  Δήμου  Σερρών  στους  συνδυασμούς  τους  με  σκοπό  

την  εκμετάλλευσή  τους  από  τον  Δήμο  Σερρών  και  προκειμένου  

να  μειωθεί  η  αφισορύπανση .   

 

Εκτός  από   

 

α)  το  Κ .Κ .Ε .  με  εκπρόσωπο  τον  κ .  Ιντζέ  Κων /νο  «ΛΑΙΚΗ  

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ο  οποίος  ανέφερε  ότι  διαφωνεί  με  την  πρόταση  

του  Δήμου  και  την  εφαρμογή  του  Νόμου  και  ότι  θα  προβεί  σε  

αφισοκόλληση  όπου  επιθυμεί  και   
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β)  την  «Ελλήνων  Συνέλευσις» η  οποία  ζήτησε  να  της  

παραχωρηθεί  ένα  ΣΤΑΝΤ  επί  της  Πλατείας  Ελευθερίας .  

 

Παρακαλούμε  για  την  λήψη  της  σχετικής  απόφασης  »,  

 

και  σχετική  συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

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  Δήμος  Σερρών ,  είκοσι  εννέα  (29) τον  αριθμό ,  στις  παρακάτω  

θέσεις :  

 

 

  

                  ΜΟΝΙΜΑ  ΚΑΙ  ΣΤΑΘΕΡΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ                      

ΤΕΜΑΧΙΑ  

 

   

Α/Α/       

ΟΔΟΣ /ΠΕΡΙΟΧΗ   ΤΕΜ .  

 1. ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  –ΕΞΟΧΩΝ  –

αρχή  ΕΞΟΧΩΝ  πλακόστρωτο-κλειστό  

γυμναστήριο  ΕΞΟΧΩΝ  (στη  γωνία  )-τέρμα  

 

 

3 
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ΕΞΟΧΩΝ  νησίδα   

 2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  –σιντριβάνι  

Μπεζεστένι  (γωνία)    

Στο  παρτέρι  απέναντι  από  μπουγάτσα  

Σερραίος      

 

3 

 3.     ΠΛΑΤΕΙΑ Ι .Κ .Α.  πεζοδρόμιο  Εθνικής  

Αντιστάσεως  έναντι  πάρκου  Ι .Κ .Α.  στο  

παρκάκι  έναντι  Ι .Κ .Α.   

Πεζοδρόμιο  Εθνικής  Αντιστάσεως  έναντι  

ζαχαροπλαστείου  ΒΑΣΑΚΗ   

 

 

 

3 

 4.       ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Έμπροσθεν Alpha Bank  

Δίπλα  στο  παρκάκι  (κατάστημα  

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ)  

 

 

2 

 5.      ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  μπροστά  στο  

παρκάκι  

1 

 6. Οδός  Προύσσης  ΣΤΡ /ΔΟ  ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 

δίπλα  στο  περίπτερο   

 

1 

 7. ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ  1 

 8.        Οδός  Βενιζέλου  στο  παρκάκι  –πρώην 

κατ /μα   

ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ   

 

1 

 9.     ΠΛΑΤΕΙΑ 40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ  στο  παρκάκι  1 

10. ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ  (πάρκο  σφαγείων)  1 

11.        Οδός  ΑΓ .  ΣΟΦΙΑΣ  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  Α΄ΚΑΠΗ   1 

12. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ   1 
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13. Οδός  ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  ΑΒ  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   

1 

14. ΠΑΡΚΟ  ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ   1 

15. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ  Π .  ΤΣΑΛΔΑΡΗ  παρκάκι  

Ερμού   

1 

16. Οδός  Γ .  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  στο  παρκάκι   1 

17. ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ  1 

18.         ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  ΤΕΙ   1 

19.          ΠΑΡΚΟ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ .  ΙΩΑΝΝΗ   1 

20. Οδός  Βενιζέλου  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  Δ .Ε .Υ .Α.Σ .   1 

21.        Οδός  Αθήνα .  Αργυρού  ΠΑΡΚΑΚΙ  

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ   

ΚΤΗΡΙΟΥ  ΤΕΔΚ   

 

1 

22. Παρκάκι  έμπροσθεν Ι .Ν .  ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ  1 

  

ΣΥΝΟΛΟ   

 

29 

 

 

    

 

2.  Παρέχει  τη  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 .  Προτείνει  τη  δυνατότητα  τοποθέτησης  1 

κινητού  πλαισίου  στις  δημοτικές  και  τοπικές  κοινότητες  και  2 
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πλαισίων  στην  πόλη .  Διευκρινίζει  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 ,  τοποθέτησης  στην  πλατεία  

Ελευθερίας ,  ενός  καλαίσθητου  περιπτέρου  διαστάσεως  2Χ2Χ2 ή  

τροχόσπιτου  τα  οποία  θα  τοποθετηθούν  στις  τέσσερις  εισόδους  

της  πλατείας  ελευθερίας .  Προτείνει ,  οι  συνδυασμοί ,  τα  κόμματα  

και  οι  παρατάξεις  σε  αποκλειστική  προθεσμία  επτά  (7)  ημερών  

από  την  λήψη  της  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  να  

καταθέσουν  αίτηση  για  έγκριση  τοποθέτησης  περιπτέρου  στην  

Πλατεία  Ελευθερίας ,  (Τμήμα  Αδειοδοτήσεων  και  Ρύθμισης  

Εμπορικών  Δραστηριοτήτων) .  

 

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  και  δεν  

δημιουργούνται  γενικά  οποιασδήποτε  μορφής  κυκλοφοριακά  

προβλήματα .  

 

5.  Απαγορεύει  την  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  

Δήμου .  
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6. Απαγορεύει  τη  χρήση  πλαστικών  σημαιών  και  γενικά  

προεκλογικού  διαφημιστικού  υλικού ,  από  πλαστική  ύλη  και  η  

χρήση  διαφημιστικών  τρυκ . ,  εφόσον  το  υλικό  αυτό  δεν  είναι  

ανακυκλώσιμο  και  επιβαρύνει  το  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  

Δήμου  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 .  

 

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 .  
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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 .  

 

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 ,  απαγορεύει  τη  χρήση  των  

μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων  σε  ώρες  κοινής  ησυχίας .  

 

10.  Απαγορεύει  τη  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 .  

 

Απαγορεύει  απολύτως ,  τη  χρήση  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων  

εκλογικών  κέντρων ,  γραφείων  και  οχημάτων ,  εφόσον  γειτνιάζουν  

με  νοσηλευτικά  ιδρύματα  και  σχολεία .  

 

-  Οι  εκπρόσωποι  των  ως  άνω  παρατάξεων  και  υποψηφίων  δήλωσαν  

ότι  δεν  επιθυμούν  την  παραχώρηση  των  ΣΤΑΝΤ  του  Δήμου  

Σερρών  στους  συνδυασμούς  τους  με  σκοπό  την  εκμετάλλευσή  
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τους  από  τον  Δήμο  Σερρών  και  προκειμένου  να  μειωθεί  η  

αφισορύπανση .  

 

-  Παραχωρεί  στην  «Ελλήνων  Συνέλευσις» ένα  ΣΤΑΝΤ  επί  της  

Πλατείας  Ελευθερίας .  

 

Ο  κ .  Ιντζές  Κων /νος  εκπρόσωπος  της  «ΛΑΙΚΗ  

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» στην  σύσκεψη  της  16η  Απριλίου  2019 ανέφερε  

ότι  διαφωνεί  με  την  πρόταση  του  Δήμου  και  την  εφαρμογή  του  

Νόμου  και  ότι  θα  προβεί  σε  αφισοκόλληση  όπου  επιθυμεί .  

 

Στην  απόφαση  αυτή  μειοψήφησε  ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Χασαπίδης  

Κων /νος ,  όσον  αφορά  στην  παραχώρηση  ενός  σταντ  στην  

«Ελλήνων  Συνέλευσις». 

  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

……………………… 

…………….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………. 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………. 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………. 
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ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………. 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………. 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………. 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………. 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………. 


