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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  9/2019  

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  24η  του  μηνός  

ΙΟΥΝΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΔΕΥΤΕΡΑ  και  ώρα  

14:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  σε  κατεπείγουσα-  

ειδική  συνεδρίαση ,  ύστερα  από  την  αριθμ .  9/24-06-2019 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  40 δηλαδή :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  
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ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΚΑΝΕΙΣ   

 

Οι  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  
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Δήμαρχος  κ .  Αγγελίδης  Πέτρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  

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

 

…………………………….  

……………….  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση  πρακτικού  εκπροσώπων  και  πολιτικών  κομμάτων  

που  μετέχουν  στις  γενικές  βουλευτικές  εκλογές  για  

καθορισμό  τρόπου  χρήσης  των  χώρων  που  διατίθενται  κατά  

την  προεκλογική  περίοδο .  

Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .    

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

………………………  

……………..  
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9Η    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

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  παρ .9 του  

άρθρου  3 του  Κανονισμού  Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  

το  αριθμ .  45516 14-06-2019 έγγραφο  του  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  σας  

παρακαλούμε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  

Καραμανλής» του  Διοικητηρίου  σε  κατεπείγουσα  –ειδική  συνεδρίαση  

του  Σώματος  που  θα  γίνει  στις  24 Ιουνίου  2019,  ημέρα  Δευτέρα  και  

ώρα  14:00΄ ,   ενόψει  των  γενικών  βουλευτικών  εκλογών  της  7η ς  Ιουλίου  

2019 με  μοναδικό  θέμα  ημερήσιας  διάταξης :  

 

ΘΕΜΑ:  

Έγκριση  πρακτικού  εκπροσώπων  και  πολιτικών  κομμάτων  που   

μετέχουν  στις  γενικές  βουλευτικές  εκλογές  για  καθορισμό  τρόπου  

χρήσης   

των  χώρων  που  διατίθενται  κατά  την  προεκλογική  περίοδο .  

Εισηγητής:  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  

μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από  την  υπ '  αριθμ .  

19072/24-6-2019 εισήγηση  του  Τμ .  Δ /κών  Διαδικασιών  Δήμου ,  που  

έχει  ως  εξής :  

 

« Έχοντας  υπόψη  τα  κάτωθι :  

 

1.  Το  υπ’  αριθμ .  πρωτ .  45516/14-06-2019 έγγραφο  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών  με  θέμα :  ¨Καθορισμός  ωρών  λειτουργίας  και  βαθμού  

έντασης  των  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων  των  εκλογικών  κέντρων  

κ .λ .π .  των  κομμάτων  και  των  συνασπισμών  συνεργαζομένων  

κομμάτων ,  καθορισμός  τρόπου  χρήσης  των  χώρων  που  διατίθενται  στα  

πολιτικά  κόμματα  και  σε  συνασπισμούς  συνεργαζομένων  κομμάτων  για  

την  προεκλογική  προβολή  τους  καθώς  και  άλλων  λεπτομερειών ,  κατά  

την  προεκλογική  περίοδο  των  γενικών  βουλευτικών  εκλογών  της  7ης  

Ιουλίου  2019¨ .  

 

2.  Το  γεγονός  ότι  στις  21 Ιουνίου  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  

Παρασκευή  και  ώρα  11:00 π .μ .  κατόπιν  της  αριθμ .  18494/18-06-2019 

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  
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σε  συνασπισμούς  συνεργαζόμενων  κομμάτων  για  την  προεκλογική  

προβολή  τους  και  άλλων  λεπτομερειών¨ .  

 

Στην  παρούσα  σύσκεψη  συμμετείχαν  οι  εκπρόσωποι  των  παρακάτω  

κομμάτων :  

1.  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ  

2.  ΕΝΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΩΩΝ  αν  και  κλήθηκαν ,  δεν  συμμετείχαν  οι  

εκπρόσωποι  των  κομμάτων :  

1.  ΣΥΡΙΖΑ  

2.  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

3.  ΚΙΝΑΛ  

4.  ΜέΡΑ25 

5.  ΛΑΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΧΡΥΣΗ  ΑΥΓΗ  

6.  ΤΟ  ΠΟΤΑΜΙ  

7.  ΚΚΕ  

8.  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  

9.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  

10.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΥΣΗ  ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  

 

Στην  σύσκεψη  τέθηκε  υπόψη  ο  παρακάτω  πίνακας  των  μόνιμων  και  

σταθερών  πλαισίων  του  Δήμου  Σερρών .  

  

 

                  ΜΟΝΙΜΑ  ΚΑΙ  ΣΤΑΘΕΡΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ                      

ΤΕΜΑΧΙΑ  
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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  

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ)  

 

 

2  

 5.      ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  μπροστά  στο  

παρκάκι  

1  

 6.  Οδός  Προύσσης  ΣΤΡ /ΔΟ  ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 

δίπλα  στο  περίπτερο   

 

1  

 7.  ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ  1  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  24ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ   2019  

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  

22.  Παρκάκι  έμπροσθεν Ι .Ν .  ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ  1  

  

ΣΥΝΟΛΟ   

 

29  
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1.  Προτείνουμε  η  προβολή  των  πολιτικών  κομμάτων  ή  των  

συνασπισμών  συνεργαζόμενων  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  συνεργαζόμενων  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  από  την  λήψη  της  απόφασης  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  να  καταθέσουν  αίτηση  για  έγκριση  

τοποθέτησης  περιπτέρου  στην  Πλατεία  Ελευθερίας ,  (Τμήμα  

Αδειοδοτήσεων  και  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων) .  
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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  συνεργαζόμενων  κομμάτων ,  πρέπει  να  

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

ημέρα  διεξαγωγής  των  εκλογών .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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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 .  

 

8.  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  21η  

Ιουνίου  2019 συμφώνησαν  όλοι  οι  παρευρισκόμενοι  ότι  δεν  επιθυμούν  

την  παραχώρηση  των  ΣΤΑΝΤ  του  Δήμου  Σερρών  στους  συνδυασμούς  

τους  με  σκοπό  την  εκμετάλλευση  τους  από  τον  Δήμο  Σερρών .  Ενώ  από  

τους  απόντες  δεν  εστάλη  καμία  διαφορετική  πρόταση  για  το  εν  λόγω  

θέμα .  

 

Παρακαλούμε  
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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  

ΕΞΟΧΩΝ  νησίδα   

 

 

3  

 2.  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  –σιντριβάνι  

Μπεζεστένι  (γωνία)    

Στο  παρτέρι  απέναντι  από  μπουγάτσα  

 

3  
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Σερραίος      

 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  

13.  Οδός  ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  ΑΒ  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   

1  

14.  ΠΑΡΚΟ  ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ   1  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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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   
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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 

πλαισίων  στην  πόλη .  Διευκρινίζει  ότι  κατά  την  τοποθέτηση  τους ,  

θα  λαμβάνονται  σοβαρά  υπόψη  οι  κανόνες  κυκλοφορίας  πεζών  

και  οχημάτων .  
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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 .  

  

6.  Απαγορεύει  τη  χρήση  πλαστικών  σημαιών  και  γενικά  

προεκλογικού  διαφημιστικού  υλικού ,  από  πλαστική  ύλη  και  η  
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χρήση  διαφημιστικών  τρικ ,  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  συνεργαζόμενων  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  

συνεργαζόμενων  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 .  

 

11.  Απαγορεύει  απολύτως ,  τη  χρήση  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων  

εκλογικών  κέντρων ,  γραφείων  και  οχημάτων ,  εφόσον  γειτνιάζουν  

με  νοσηλευτικά  ιδρύματα  και  σχολεία .  

 

Στην  εν  λόγω  σύσκεψη  κατά  την  21η  Ιουνίου  2019 συμφώνησαν  

όλοι  οι  παρευρισκόμενοι  ότι  δεν  επιθυμούν  την  παραχώρηση  των  
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ΣΤΑΝΤ  του  Δήμου  Σερρών  στους  συνδυασμούς  τους  με  σκοπό  την  

εκμετάλλευση  τους  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  ενώ  από  τους  απόντες  δεν  

εστάλη  καμία  διαφορετική  πρόταση  για  το  εν  λόγω  θέμα .  

 

Στην  απόφαση  αυτή  μειοψήφησε  ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρύδας  

Νικόλαος ,  επικεφαλής  της  «ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ο  οποίος  ανέφερε  

ότι  διαφωνεί  με  την  πρόταση  του  Δήμου  και  την  εφαρμογή  του  Νόμου  

και  ότι  θα  προβούν  σε  αφισοκόλληση  όπου  επιθυμούν .  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  428/2019 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος ,  λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

……………………………………………  

…………………….……  
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Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

428-2019:   Έγκριση  πρακτικού  εκπροσώπων  και  πολιτικών  κομμάτων  

που  μετέχουν  στις  γενικές  βουλευτικές  εκλογές  για  

καθορισμό  τρόπου  χρήσης  των  χώρων  που  διατίθενται  κατά  

την  προεκλογική  περίοδο .  

Εισηγητής :  Ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .    

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  
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ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ           ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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