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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  205/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  

 

 Σήμερα Δευτέρα 1 Ιουλίου  2019 και ώρα 20.30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12410/27.6.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Σαμλίδης Μιχαήλ 

2 Γιώγας Δημήτριος  10 Σόντρας Ιωάννης  

3 Δασκάλου Χρήστος  11 Ταμβίσκου Ευτυχία  

4 Δημητριάδης Βασίλειος 12 Ταπαζίδης Δημήτριος 
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5 Ζδρου Αικατερίνη  13 Τσιβόγλου Χρήστος  

6 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 14 Φουνταλής Μιχαήλ  

7 Πασχάλης Αλέξανδρος 15 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

8 Ρυσάφης Αντώνιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 7 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 8 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 9 Μάρκου Διονύσιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  10 Μουράτογλου Ιωάννης  

5 Δίου Αναστάσιος 11 Πέτκος Χρήστος 

6 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 12 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και προσήλθε κατά τη συζήτηση 

του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 12419/27.6.2019 έγγραφο 

της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και το από 26.6.2019 πρακτικό της 

συνεδρίασης των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων για τις εκλογές της 7ης 

Ιουλίου 2019, τα οποία έχουν ως εξής: 
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«Σύμφωνα με τo αριθμ. 45516/14.6.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των εν χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα 

και σε  συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή 

τους και άλλων λεπτομερειών, ισχύει η υπ΄αριθμ. 14473/11.4.2012  (Β΄1295) Απόφαση  

Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«1.Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών 

συνεργαζομένων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές, συνέρχονται σε κοινή 

σύσκεψη με πρόσκληση του δημάρχου, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την 

προκήρυξη των εκλογών, για την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του 

τρόπου χρήσης αυτών. 

2.Σε περίπτωση ομοφωνίας των κομμάτων υπογράφεται πρακτικό που είναι 

υποχρεωτικό για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό 

θέμα τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς 

συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους». 

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε το συνημμένο πρακτικό συνεδρίασης των 

εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων για τις Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 

2019, καθώς το θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5, άρθρου 65 του Ν. 3852/2010». 

«Σήμερα 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 1.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθαν σε 

συνεδρίαση εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές της 7
ης

 -7-

2019 ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12050/24-6-2019 πρόσκληση του Δημάρχου Έδεσσας 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».  

 Η αναφερόμενη πρόσκληση επιδόθηκε με αποδεικτικό σ΄ όλους τους εκπροσώπους 

των πολιτικών κομμάτων που παραστάθηκαν.  

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντες οι παρακάτω 

εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και 

συγκεκριμένα: 

1.- Για το πολιτικό κόμμα «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» ο κ. 

Βασίλειος Δημητριάδης 

2.- Για το πολιτικό κόμμα «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ο κ. Κων/νος Μπατσίρης 

3.- Για το πολιτικό κόμμα  «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» ο κ. Τσούκας 

Αναστάσιος 

4.- Για το πολιτικό κόμμα  «Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής 

Μεταρρύθμισης   Ε.Δ.Ε.Μ. – Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις 

Πολιτών)» ο κ. Ιωάννης Σόντρας 

5.- Για το πολιτικό κόμμα  «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» η κ. Ρώσση Ελένη 

6.- Για το πολιτικό κόμμα  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» ο κ. 

Παπαχρήστου Σταύρος 

7.- Για το πολιτικό κόμμα «ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΑ.Ε.» -ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)» ο κ. Κρητίδης Κων/νος 

 Οι υπόλοιποι αντιπρόσωποι των συνδυασμών δεν παρουσιάσθηκαν ενώ είχαν κληθεί. 
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Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης στην 

οποία ειπώθηκε ότι:   

 Στα πλαίσια της διατήρησης ήπιου προεκλογικού κλίματος στο Δήμο Έδεσσας και 

προκειμένου να υπάρξει ομαλή διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών στις 7-7-2019 θα 

πρέπει ν΄ αποφασίσουμε τα παρακάτω: 

 1.- Θα τοποθετηθούν ταμπλό για την εξυπηρέτηση των  πολιτικών κομμάτων και των 

συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα παρακάτω σημεία της Έδεσσας: 

 α.- Έξω από το Δημοτικό Στάδιο Έδεσσας 

 β.- Στην γέφυρα του  «Κιουπρί». 

 γ.- Στην γέφυρα έξω από το κτίριο του Διοικητηρίου (Μεγάλο Ποτάμι).  

 δ.- Στην γέφυρα του ποταμού στον Πεζόδρομο.  

 2.-  Θα μπορούν να τοποθετηθούν ταμπλό σε κάθε Τοπική Κοινότητα καθώς και στην 

Δημοτική Ενότητας Βεγορίτιδας με ευθύνη των πολιτικών κομμάτων. 

 3.- Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ,  αφισών και 

γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, σε χώρους πέρα από τους 

καθορισμένους από τον Δήμο.  

Σε περίπτωση που τοποθετούνται θα αφαιρούνται με ευθύνη του Δήμου.   

 4.- Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται επίσης για τους υποψηφίους: 

 α.- Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, 

καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα: 

 Αεροπανώ, πανώ, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους 

υλικού προβολής 

 Η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προσωπική 

τους προβολή καθώς και  

 Η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό 

χώρο.  

 5.- Απαγορεύεται η ρήψη φέϊγ-βολάν στους δρόμους και κάθε είδους διαφημιστικού 

υλικού. 

6.- Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού 

διαφημιστικού υλικού από πλαστική ύλη και η χρήση διαφημιστικών τρυκ επειδή το υλικό 

αυτό δεν ανακυκλώνεται και επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται η χρήση 

χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώματα κ.λ.π. 

Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων σε οποιουσδήποτε εξωτερικούς 

χώρους.   

7.- Τα κόμματα υποχρεούνται να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων 

που τους διατέθηκαν καθώς και για τον καθαρισμό τους από τις κολλητικές ουσίες, αφίσες 

κ.λ.π. 

8.- Σε περίπτωση κεντρικής συγκέντρωσης των κομμάτων τα εκλογικά κέντρα θα 

χρησιμοποιούν τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις τους (σταθερές και κινητές) ως εξής: 

Α. Από τις 19.00 μ.μ. έως τις 22.00 μ.μ. της προηγούμενης της συγκέντρωσης. 

Β. Από τις 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. την ημέρα της συγκέντρωσης 

Γ. Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης 

της συγκέντρωσης και δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας μετά από την συγκέντρωση.  

Δ. Τις υπόλοιπες μέρες τα ηχεία των εγκαταστάσεων θα καλύπτουν μόνο τον 

εσωτερικό χώρο του εκλογικού κέντρου.  

 8.1. Τις παραπάνω ώρες επιτρέπεται η εκφώνηση μόνο συνθημάτων. Κατ΄εξαίρεση 

επιτρέπεται η μετάδοση μουσικών υποκρούσεων και ασμάτων στην περίπτωση (Γ) της 

προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών 

εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας. 
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 8.2. Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής σε περίπτερα 

ή άλλες κατασκευές, καθώς και σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τους συνδυασμούς 

σε χώρους που θα παραχωρηθούν σ΄αυτούς από τους Δήμους έστω και αν σε κάποιο από 

αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικού κέντρου.  

8.3. Απαγορεύεται απολύτως, η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, σε εκλογικά 

κέντρα, γραφεία και οχήματα, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα, οίκους ευγηρίας 

ή σχολεία.  

8.4. Ο βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής.  

8.5. Απαγορεύεται εντελώς η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής από 

εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των κομμάτων κατά την παραμονή και την ημέρα των 

εκλογών.  

Μετά από κάθε συγκέντρωση ο χώρος θα ευπρεπισθεί με ευθύνη του κάθε  

Κόμματος.   

9.- Ο Δήμος δεν δύναται την τοποθέτηση εξεδρών για την πραγματοποίηση 

προεκλογικών εκδηλώσεων και κάθε κόμμα αναλαμβάνει με δική του ευθύνη την 

τοποθέτηση. 

10.- Κρίνεται απαραίτητη η σύγκλιση της παραπάνω επιτροπής εφόσον διαπιστωθούν 

αποκλίσεις από τα συμφωνηθέντα. 

11.- Στο Δήμο θα συσταθεί συνεργείο για την τήρηση των συμφωνηθέντων.  

Τα μέλη της συνεδρίασης αφού έλαβαν υπόψη τα παραπάνω: 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν 

 

Όλα όσα περιγράφονται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας για την διατήρηση 

ενός ήπιου προεκλογικού κλίματος και προκειμένου να υπάρξει η ομαλή διεξαγωγή των 

βουλευτικών εκλογών της 7
ης

 -7-2019.  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:  

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων :  

1.-«ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» κ. Βασίλειος Δημητριάδης 

  

2.- «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»  κ. Κων/νος Μπατσίρης 

 

3.- «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»  κ. Τσούκας Αναστάσιος 

 

4.- «Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης   Ε.Δ.Ε.Μ. – 

Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών)»  κ. Ιωάννης Σόντρας 

 

5.-«ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» η κ. Ρώσση Ελένη  

 

6.- «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» ο κ. Σταύρος Παπαχρήστου 

 

7.- «ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΑ.Ε.» -

ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)»  κ. Κων/νος Κρητίδης» 

 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις των 

άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθμ. 
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14473/11.4.2012 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και το αριθμ.45516/14.6.2019 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 Εγκρίνει το από 26.6.2019 πρακτικό της συνεδρίασης των εκπροσώπων των 

πολιτικών κομμάτων για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται 

κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 στα  πολιτικά 

κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την προεκλογική 

προβολή τους και άλλων λεπτομερειών. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  205/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  2.7.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος,  Ζδρου Αικατερίνη,  Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, , 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,   

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ   

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας  

Δ.  Ζήμνα 

- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου  Μ. Βλάχου - Κατσάρα 

 

ΑΔΑ: 6Η29ΩΡΠ-ΧΗΗ
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