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Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης /2015 Ειδικής Έκτακτης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε ΠΡΩΤΗ (1η) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 529/14.01.2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Ντεμίρη
Αθανάσιου , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού &
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα ΔΈΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (14)
μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
1.

4.

ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ

5.

ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ

6.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

7.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

2.
3.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Πρόεδρος ΔΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.
3.
4.
5.

ΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΙΤΑΓΡΟΙ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

(Αντιδήμαρχος)

1.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

2.

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΤΑΣΚΑΣ
ΤΣΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΥΡΓΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ

ΠΕΡΙΧΩΡΑ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ

1.
2.
3.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3.
4.

4.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ
ΑΛΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος

6.

10.

ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΤΤΑΣ
ΚΥΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΙΟΣ

9.
10.

ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ

ΣΥΜΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11.
12.

ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

11.
12.
13.

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

13.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΘΟΧΩΡΙ

5.
6.
7.
8.

ΜΑΡΤΖΙΟΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ

(Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)

5.
7.
8.

9.

Μειοψηφίας)

Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 001/2015
Θέμα: Έγκριση Πρακτικού για την Κατανομή των χώρων προβολής των κομμάτων και τον καθορισμό

της χρήσης αυτών ενόψει των Εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 1ο και μοναδικό Θέμα επί της ημερήσιας έκανε γνωστό στο σώμα

το πρακτικό της διακομματικής επιτροπής με αριθ.πρωτ 639/16.01.2015 το οποίο ανέγνωσε υπάλληλος του
Δήμου Προσοτσάνης κα έχει ως εξής :
Αριθμός Πρωτοκόλλου :639/16.01.2015 .
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης της διακομματικής επιτροπής από εκπροσώπους κομμάτων Νομού Δράμας με θέμα την
κατανομή των χώρων προβολής των κομμάτων και τον καθορισμό της χρήσης αυτών ενόψει των Εθνικών εκλογών
την 25.01.2015 στον Δήμο Προσοτσάνης
Στη Προσοτσάνη σήμερα την 15η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθε σε
σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης κατόπιν της ανοικτής
Δημόσιας Πρόσκλησης του Δημάρχου Προσοτσάνης η οποία δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ,
διακομματική επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης , αποτελούμενη από εκπροσώπους κομμάτων που συμμετέχουν
στις επικείμενες εθνικές εκλογές που θα λάβουν χώρα την 25η Ιανουαρίου 2015,
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Προσοτσάνης και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών Θεολόγου Ελένη ,τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
Σαραφίδης Θεοφύλακτος .
Διαπιστώθηκε η νόμιμη εκπροσώπηση των παρατάξεων των για τις Εθνικές Εκλογές από δύο κόμματα
,αυτό της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ με νόμιμο εκπρόσωπο τον κύριο Δημήτριο Παπαδόπουλο ,αυτό της ΤΕΛΕΙΑ με νόμιμο
εκπρόσωπο τον κύριο Τσολιά Πέτρο αλλά και η απουσία των εκπροσώπων των υπόλοιπων κομμάτων.
Αναφορικά με το θέμα της απουσίας των υπόλοιπων κομμάτων οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων,
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και ΤΕΛΕΙΑ καυτηρίασαν την απουσία τους λέγοντας πως από αυτό καταφαίνεται και
αποδεικνύεται το ενδιαφέρον τους για τον Δήμο της Προσοτσάνης και τους κατοίκους της περιοχής . Πρότειναν
δε από κοινού να μην επιτραπεί στα κόμματα αυτά η χρήση χώρων διαφήμισης στον Δήμο Προσοτσάνης καθώς
απαξιώνουν την όλη διαδικασία με την ηχηρή απουσία τους .
“Την Τρίτη 14/01/2015 απεστάλη σε όλες τα νόμιμα εκπροσωπούμενα κόμματα που θα συμμετέχουν
στις επικείμενες Εθνικές Εκλογές η Δημόσια ανοικτή Πρόσκληση του Δημάρχου Προσοτσάνης για συμμετοχή
στην κοινή αυτή σύσκεψη σήμερα την 16η Ιανουαρίου 2015, με στόχο την κατανομή των χώρων προβολής κατά
την προεκλογική περίοδο.
Η ίδια Πρόσκληση γνωστοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε και απεστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα νόμιμα
εκπροσωπούμενα κόμματα δίνοντας στην ουσία το χρόνο να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Τα θέματα
που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα είναι : πρώτο «η διάθεση των υφιστάμενων χώρων προβολής και
διαφήμισης»μέσω αφισών που διατίθενται στον Δήμο Προσοτσάνης , το δεύτερο είναι η χρήση χώρων προβολής
και διαφήμισης» μέσω αφισών που βρίσκονται στις στεγασμένες στάσεις λεωφορείων, το τρίτο ο τρόπος με τον
οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τα κόμματα οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Προσοτσάνης (μία στην
Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης και μία στην Τοπική Κοινότητα Σιταγρών )για την πραγματοποίηση
προεκλογικών συγκεντρώσεων και το τέταρτο η χωροθέτηση των χώρων για την δημιουργία εκλογικών κέντρων
αλλά και την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων ή τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών για προεκλογική
προβολή .
Ακολούθως ο κύριος Δήμαρχος ανέφερε και πρότεινε τα εξής :
Για το Πρώτο Θέμα την διάθεση των υφιστάμενων χώρων προβολής και διαφήμισης μέσω αφισών που
διατίθενται στον Δήμο Προσοτσάνης προτάθηκε από τον κύριο Δήμαρχο η εκλογικευμένη χρήση αυτών ώστε
κάθε υποψήφιο κόμμα να μπορεί να προβληθεί .Αυτό σημαίνει ότι από την στιγμή που οριοθετημένοι χώροι
αφισοκόλλησης είναι περιορισμένοι επιτρέπεται σε κάθε κόμμα η προβολή μέσω το πολύ δύο αφισών σε κάθε
χώρο .
Για το Δεύτερο Θέμα την χρήση χώρων προβολής και διαφήμισης» μέσω αφισών που βρίσκονται στις
στεγασμένες στάσεις λεωφορείων, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών σε μία εμφανή πλευρά των στεγασμένων
στάσεων και η ανάρτηση αφισών πρέπει να γίνεται με κολλητική ταινία ή πλατυκέφαλα καρφιά (πινέζες).Δεν
επιτρέπεται η επικόλληση αφισών με υγρές κόλλες .
Επιπρόσθετα δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αεροπανό σε οποιονδήποτε χώρο Δημοτικό ,κοινόχρηστο .
Για το τρίτο θέμα τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τα κόμματα οι αίθουσες πολλαπλών
χρήσεων του Δήμου Προσοτσάνης (μία στην Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης και μία στην Τοπική Κοινότητα
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Σιταγρών )για την πραγματοποίηση προεκλογικών συγκεντρώσεων προτείνεται η παραχώρηση των εν λόγω
χώρων με σειρά προτεραιότητας με βάση της αιτήσεις που θα υποβληθούν . Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε
συγκέντρωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22.01.2015 .
Για το Τέταρτο θέμα την χωροθέτηση των χώρων για την δημιουργία εκλογικών κέντρων αλλά και την
τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων ή τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών για προεκλογική προβολή
επιτρέπεται όμως κάθε κόμμα η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στις πλατείες της Δημοτικής Κοινότητας
Προσοτσάνης και της Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους μεγέθους 1 μέτρου πλάτους επί ενάμιση μέτρου ύψους με
ευθύνη και έξοδα τοποθέτησης από τα ίδια κόμματα . Οι ως άνω χώροι με επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την τοποθέτηση μη σταθερών κατασκευών προβολής των κομμάτων
,εννοείτε με ευθύνη και έξοδα των κομμάτων .Σε οποιαδήποτε περίπτωση οποιαδήποτε επιτρεπόμενη κατασκευή
τοποθετηθεί δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την κυκλοφορία των διερχομένων πεζών ή να παρεμποδίζει την
διέλευση αυτοκινήτων ή να θέτει σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα. Επίσης δεν θα πρέπει να
καταλαμβάνουν χώρο καταστημάτων (τραπεζοκαθισμάτων ) για τον οποίο οι επαγγελματίες καταβάλλουν
Δημοτικά τέλη εκτός εάν προηγηθεί έγγραφη συμφωνία με τον κάθε Καταστηματάρχη.
Ακολούθησε διαλογική και διεξοδική συζήτηση μεταξύ των Παρευρισκομένων κατά την οποία οι
παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των κομμάτων της Χρυσής Αυγής και της Τελείας καυτηρίασαν την απουσία των
υπόλοιπων κομμάτων λέγοντας πως από αυτό καταφαίνεται και αποδεικνύεται το ενδιαφέρον τους για τον
Δήμο της Προσοτσάνης και τους κατοίκους της περιοχής . Πρότειναν δε από κοινού να μην επιτραπεί στα
κόμματα αυτά η χρήση χώρων διαφήμισης στον Δήμο Προσοτσάνης καθώς απαξιώνουν την όλη διαδικασία με
την ηχηρή απουσία τους , εν συνεχεία δε συναποφάσισαν και συμφώνησαν όλα τα παραπάνω ομόφωνα και
Συγκεκριμένα :
Για την διάθεση των υφιστάμενων χώρων προβολής και διαφήμισης μέσω αφισών που διατίθενται
στον Δήμο Προσοτσάνης επιτρέπεται η εκλογικευμένη χρήση αυτών ώστε κάθε υποψήφιο κόμμα να μπορεί
να προβληθεί .Αυτό σημαίνει ότι από την στιγμή που οριοθετημένοι χώροι αφισοκόλλησης είναι
περιορισμένοι επιτρέπεται σε κάθε κόμμα η προβολή μέσω το πολύ δύο αφισών σε κάθε χώρο .
Για την χρήση χώρων προβολής και διαφήμισης» μέσω αφισών που βρίσκονται στις στεγασμένες
στάσεις λεωφορείων, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών σε μία εμφανή πλευρά των στεγασμένων στάσεων και
η ανάρτηση αφισών πρέπει να γίνεται με κολλητική ταινία ή πλατυκέφαλα καρφιά (πινέζες).Δεν επιτρέπεται
η επικόλληση αφισών με υγρές κόλλες .
Επιπρόσθετα , δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αεροπανό
κοινόχρηστο.

σε οποιονδήποτε χώρο Δημοτικό ή

Επίσης δεν επιτρέπεται η ρύπανση εν γένει του Δήμου με φειγ βολάντ και άλλο έντυπο υλικό
Για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τα κόμματα οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του
Δήμου Προσοτσάνης (μία στην Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης και μία στην Τοπική Κοινότητα Σιταγρών )για
την πραγματοποίηση προεκλογικών συγκεντρώσεων αυτοί θα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας με
βάση της αιτήσεις που θα υποβληθούν . Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε συγκέντρωση θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22.01.2015 .
Για την χωροθέτηση των χώρων για την δημιουργία εκλογικών κέντρων αλλά και την τοποθέτηση
διαφημιστικών πινακίδων ή τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών για προεκλογική προβολή επιτρέπεται σε
κάθε κόμμα η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στις πλατείες της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης και
της Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους μεγέθους 1 μέτρου πλάτους επί ενάμιση μέτρου ύψους με ευθύνη και
έξοδα τοποθέτησης από τα ίδια τα κόμματα . Οι ως άνω χώροι με επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την τοποθέτηση μη σταθερών κατασκευών προβολής των κομμάτων
,εννοείτε με ευθύνη και έξοδα των κομμάτων .Σε οποιαδήποτε περίπτωση οποιαδήποτε επιτρεπόμενη
κατασκευή τοποθετηθεί δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την κυκλοφορία των διερχομένων πεζών ή να
παρεμποδίζει την διέλευση αυτοκινήτων ή να θέτει σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα. Επίσης δεν
θα πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο καταστημάτων (τραπεζοκαθισμάτων ) για τον οποίο οι επαγγελματίες
καταβάλλουν Δημοτικά τέλη εκτός εάν προηγηθεί έγγραφη συμφωνία με τον κάθε Καταστηματάρχη.
Στην Συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .,
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κύριο Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και
συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν3852/2010, το ΠΔ 173/31-12-2014 (ΦΕΚ 277 Α΄), την αριθμ. 14473/11-4-2012)

ΑΔΑ: 65ΑΕΩΞΖ-ΡΕΡ
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και το 639/ 1601-2015 πρακτικό

Α Π Ο Φ Α ΣΙ Ζ Ε Ι

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 639/16.01.2015 πρακτικό διακομματικής επιτροπής που συνεδρίασε την 16.01.2015 με το
οποίο ορίζονται τα εξής :

Για την διάθεση των υφιστάμενων χώρων προβολής και διαφήμισης μέσω αφισών που διατίθενται στον
Δήμο Προσοτσάνης επιτρέπεται η εκλογικευμένη χρήση αυτών ώστε κάθε υποψήφιο κόμμα να μπορεί να
προβληθεί .Αυτό σημαίνει ότι από την στιγμή που οριοθετημένοι χώροι αφισοκόλλησης είναι περιορισμένοι
επιτρέπεται σε κάθε κόμμα η προβολή μέσω το πολύ δύο αφισών σε κάθε χώρο .
Για την χρήση χώρων προβολής και διαφήμισης» μέσω αφισών που βρίσκονται στις στεγασμένες στάσεις
λεωφορείων, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών σε μία εμφανή πλευρά των στεγασμένων στάσεων και η ανάρτηση
αφισών πρέπει να γίνεται με κολλητική ταινία ή πλατυκέφαλα καρφιά (πινέζες).Δεν επιτρέπεται η επικόλληση
αφισών με υγρές κόλλες .
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αεροπανό σε οποιονδήποτε χώρο Δημοτικό ή κοινόχρηστο.
Δεν επιτρέπεται η ρύπανση εν γένει του Δήμου με φειγ βολάντ και άλλο έντυπο υλικό
Για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τα κόμματα οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του
Δήμου Προσοτσάνης (μία στην Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης και μία στην Τοπική Κοινότητα Σιταγρών )για
την πραγματοποίηση προεκλογικών συγκεντρώσεων οι χώροι αυτοί θα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας
με βάση της αιτήσεις που θα υποβληθούν . Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε συγκέντρωση θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/01/2015 (αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
καθώς το πρακτικό όριζε αρχικά ως καταληκτική ημερομηνία την 22.01.2015)
Για την χωροθέτηση των χώρων για την δημιουργία εκλογικών κέντρων αλλά και την τοποθέτηση
διαφημιστικών πινακίδων ή τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών για προεκλογική προβολή επιτρέπεται σε κάθε
κόμμα η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στις πλατείες της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης και της
Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους μεγέθους 1 μέτρου πλάτους επί ενάμιση μέτρου ύψους με ευθύνη και έξοδα
τοποθέτησης από τα ίδια τα κόμματα . Οι ως άνω χώροι με επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και για την τοποθέτηση μη σταθερών κατασκευών προβολής των κομμάτων ,εννοείτε με
ευθύνη και έξοδα των κομμάτων .Σε οποιαδήποτε περίπτωση οποιαδήποτε επιτρεπόμενη κατασκευή
τοποθετηθεί δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την κυκλοφορία των διερχομένων πεζών ή να παρεμποδίζει την
διέλευση αυτοκινήτων ή να θέτει σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα των πολιτών . Επίσης δεν θα
πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο καταστημάτων (τραπεζοκαθισμάτων ) για τον οποίο οι επαγγελματίες
καταβάλλουν Δημοτικά τέλη εκτός εάν προηγηθεί έγγραφη συμφωνία με τον κάθε Καταστηματάρχη.

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 001/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

