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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  222/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 

 

 Σήµερα Τρίτη 8 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 23.593/7-9-2015 

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

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα και τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 
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2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 18 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  19 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  20 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  21 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 22 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 ∆ίου Αναστάσιος 23 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  24 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 25 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  26 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος 27 Χατζόγλου Ιωάννης 

14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

                                 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το πρακτικό της συνεδρίασης των 

εκπροσώπων των πολιτικών κοµµάτων για τις Βουλευτικές εκλογές της 20ης 

Σεπτεµβρίου 2015, το οποίο έχει ως εξής: 

«Σήµερα 7 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 12.30 µ.µ. στο �ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθαν 
σε συνεδρίαση εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων για τις βουλευτικές εκλογές 
της 20ης-9-2015 ύστερα από την αριθ. πρωτ.  23153/2-9-2015 πρόσκληση του 
�ηµάρχου Έδεσσας µε θέµα «Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που 
διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στους υποψηφίους συνδυασµούς για την 
προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών».  
 Η αναφερόµενη πρόσκληση επιδόθηκε µε αποδεικτικό σ΄όλους τους 
εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντες όλοι 
οι εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων και συγκεκριµένα: 
 1.- Από το πολιτικό κόµµα  «ΣΥΡΙΖΑ» ο κ.  �ηµητριάδης Βασίλειος 
 2.- Από το πολιτικό κόµµα  «ΚΚΕ» ο κ. Φουνταλής Μιχαήλ 
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 3.- Από το πολιτικό κόµµα  «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ�ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» ο κ.  
Τσούκας Αναστάσιος 
 4.- Από το πολιτικό κόµµα  «ΝΕΑ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ο κ. Γιώγας �ηµήτριος 
 5.- Από το πολιτικό κόµµα  «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ» ο κ. �ουλκερίδης �ηµήτριος 
 6.- Από το πολιτικό κόµµα  «ΑΝΤΑΡΣΥΑ» ο κ. Πατετσίνης Ευάγγελος 

7.- Από το πολιτικό κόµµα  «ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ο κ. Ιωσήφ Παπαδόπουλος 
Αν και κλήθηκαν δεν παρέστησαν εκπρόσωποι των κοµµάτων ΑΝ.ΕΛ, 

ΠΟΤΑΜΙ, ΛΑΟΣ, ΠΑΣΟΚ.  
 Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κηρύχθηκε η έναρξη της 
συνεδρίασης στην οποία ειπώθηκε ότι:  
 Στα πλαίσια της διατήρησης ήπιου προεκλογικού κλίµατος στο �ήµο Έδεσσας 
και προκειµένου να υπάρξει οµαλή διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών στις 20-9-
2015 θα πρέπει ν΄ αποφασίσουµε τα παρακάτω: 
 1.- Θα τοποθετηθούν ταµπλό για όλα τα υποψήφια πολιτικά κόµµατα : 
 α.- Έξω από το �ηµοτικό Στάδιο Έδεσσας 
 β.-  Έξω από το 7ο �ηµοτικό Σχολείο Έδεσσας επί της οδού Φιλίππου. 
 γ.- Στην γέφυρα του ποταµού στο  «Κιουπρί». 
 δ.- Στην γέφυρα έξω από το κτίριο του �ιοικητηρίου (Μεγάλο Ποτάµι).  
 ε.- Στην γέφυρα του ποταµού  στον Πεζόδροµο.  
 2.-  Θα τοποθετηθούν ταµπλό σε κάθε Τοπική Κοινότητα µε ευθύνη των 
πολιτικών κοµµάτων. 
 3.- �εν επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών και γιγαντοαφισών σε χώρους πέρα 
από τους καθορισµένους από τον �ήµο. 
 4.- Απαγορεύεται η τοποθέτηση, ανάρτηση πανώ, αεροπανώ και πάσης 
φύσεως όµοιων αντικειµένων πάνω από δρόµους πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε 
περίπτωση που τοποθετούνται θα αφαιρούνται µε ευθύνη του �ήµου.   
 5.- Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάϊτς) σε ανοικτούς χώρους 
που θα καθορισθεί από το δηµοτικό συµβούλιο µε την προϋπόθεση ότι δεν 
παρεµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων  και δεν δηµιουργούνται γενικά 
οποιαδήποτε µορφής προβλήµατα για την ασφαλή κυκλοφορία.  
 6.- Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών όπως σπρέϊ χρώµατα κ.λ.π. 
και η αναγραφή συνθηµάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δηµοσίων ή ιδιωτικών 
χώρων.  
 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 χρησιµοποιήσουν τις µεγαφωνικές εγκαταστάσεις τους (σταθερές και 
κινητές) ως εξής: 

� Από τις 19.00 έως τις 22.00 της προηγούµενης της συγκέντρωσης. 
� Από τις 11.00 έως 13.00 την ηµέρα της συγκέντρωσης 
� Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν από την συγκέντρωση και 

δεκαπέντε (15) λεπτά µετά από την συγκέντρωση.  
� Τις υπόλοιπες µέρες τα ηχεία των εγκαταστάσεων θα καλύπτουν µόνο 

τον εσωτερικό χώρο του εκλογικού κέντρου.  
� Ο βαθµός της έντασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 D.B. στην 

πηγή εκποµπής.  
Μετά από κάθε συγκέντρωση ο χώρος θα ευπρεπισθεί µε ευθύνη του κάθε 
κόµµατος.  
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9.- 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.  

10.- Επιτρέπεται η τοποθέτηση από τα κόµµατα καλαίσθητων περιπτέρων 
στους χώρους που τους διατίθενται των οποίων οι διαστάσεις δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 καθώς και τροχόσπιτα που το µήκος τους δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) µέτρα, κατόπιν αιτήσεως τους στην αρµόδια υπηρεσία 
του �ήµου. 

Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση µεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων.  

Τα κόµµατα πρέπει µε φροντίδα τους µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµέρα 
διεξαγωγής των εκλογών να τα αποσύρουν και το δεκτικό ανακύκλωσης υλικό να 
διατεθεί για τον σκοπό αυτό. 

Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής  µε ευθύνη του δήµου θα 
αποµακρυνθούν τα υλικά ή και θα καταστραφούν. 

11.- Ο �ήµος δεν δύναται την τοποθέτηση εξέδρων για την πραγµατοποίηση 
προεκλογικών εκδηλώσεων και το κάθε κόµµα  αναλαµβάνει µε δική του ευθύνη 
την τοποθέτηση. 

12.- Κρίνεται απαραίτητη η σύγκλιση της παραπάνω επιτροπής εφόσον 
διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα συµφωνηθέντα προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα 
στο δηµοτικό συµβούλιο. 

13.- Στο �ήµο θα συσταθεί συνεργείο για την τήρηση των συµφωνηθέντων.  
Όλα τα παραπάνω αναφερόµενα θα επικυρωθούν από το �ηµοτικό 

Συµβούλιο.  
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 20ης-9-2015».  

 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

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

άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010, την υπ΄αριθµ. 14.473/11-4-2012 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθώς και το αριθµ. 30.233/31-8-2015 έγγραφο 

του Υπουργείο Εσωτερικών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 Εγκρίνει το από 7/9/2015 πρακτικό της σύσκεψης των εκπροσώπων των 

πολιτικών κοµµάτων για τον καθορισµό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται 

κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε συνασπισµούς 

συνεργαζοµένων κοµµάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων 

λεπτοµερειών και αφορά τις Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  222/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  9/9/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. 

Ρούσκα 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας κ. Γ.  

Σαµαρέντση 

- Αντιδήµαρχο Καθαριότητας κα Μαρία Βλάχου - Κατσάρα 
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