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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 14ης Έκτακτης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου
Αριθ. Απόφασης 170/2019

ΘΕΜΑ
Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που
διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα
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άλλων

λεπτομερειών

Σήμερα την 25η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21158/25.06.2019 πρόσκληση
του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του
Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την
25.06.2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ – ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ

ΕΛΕΝΗ,

ΖΩΤΙΑΔΗΣ

ΖΩΤΟΣ,

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ
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ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ &
ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41
μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση
του 1ου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018, που αφορά τον καθορισμό 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.
*******************
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον
καθορισμό 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 και είπε ότι:
«Κύριοι συνάδελφοι η σημερινή συνεδρίαση έχει αποκλειστικό και μοναδικό
θέμα τον καθορισμό 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.
Έτσι λοιπόν, εστάλη η υπ’ αριθμ. 20301/19.06.2019 πρόσκληση Δημάρχου,
προς τα πολιτικά κόμματα που θα μετέχουν στις επικείμενες εκλογές για την
ανάδειξη μελών των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
Στη σύσκεψη αυτή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13.00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» του
Δήμου Ιλίου, συμμετείχαν οι παρακάτω εκπρόσωποι:
1. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΣΥΡΙΖΑ
2. ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΖΩΤΟΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΚΕ
4. ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΙΝΑΛ
5. ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑΣ
6. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜεΡΑ 25
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και διατύπωσαν τις απόψεις τους που έχουν ως εξής:
Καθορίζεται η διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνδυασμούς
ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή
τους ως εξής:
1. Επιτρέπεται στα κόμματα να τοποθετήσουν περίπτερα, διαστάσεων 1,5 χ 2,5,
χωρίς να εμποδίζουν, στην κεντρική πλατεία «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Δήμου,
σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα διάταξης εκλογικών περιπτέρων της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κάθε είδους αφισών στους πυργίσκους που
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
3. Δεν επιτρέπεται η αφισοκόλληση σε κάδους απορριμμάτων, τοίχους κτιρίων
και ιστών.
4. Δεν επιτρέπεται η ρίψη φέιγ βολάν και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής
που προκαλεί ρύπανση ή απόφραξη φρεατίων.
5. Παραχωρούνται οι διαθέσιμες αίθουσες του Δήμου στα κόμματα, όταν
ζητηθούν και μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία
Δημάρχου
6. Παρέχεται, με δαπάνη του Δήμου, φαγητό, καφές και αναψυκτικό στους
συμμετέχοντες

στην εκλογική διαδικασία την ημέρα των εκλογών

(Δικαστικός αντιπρόσωπος, γραμματέας, εφορευτική επιτροπή, Αστυνομικά
Όργανα κ.λ.π).
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ διαφωνεί σε όλα τα παραπάνω εκτός της παραγράφου 1.
Ότι δεν προβλέπεται από τη παρούσα, ισχύει το υπ’ αριθμ. 45516/14.06.2019
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & η υπ’ αριθμ. 14473/11.04.2012 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών
Επειδή στην κοινή σύσκεψη δεν κατέστη δυνατή η ομόφωνη συμφωνία και η
σύνταξη κοινού πρακτικού όλων των παρευρισκόμενων εκπροσώπων των πολιτικών
κομμάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με την πιο πάνω
απόφαση, να καθορίσει και να διαθέσει από μόνο του αναλογικά και επί ίσοις όροις
τους χώρους για την προβολή των συνδυασμών – κόμματων που θα μετέχουν στις
εκλογές, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Π.Δ.
26/2012.
Έτσι λοιπόν τίθεται σε διαλογική συζήτηση η παρακάτω πρόταση:
Καθορίζεται η διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνδυασμούς
ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή
τους ως εξής:
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1. Επιτρέπεται στα κόμματα να τοποθετήσουν περίπτερα, διαστάσεων 1,5 χ 2,5,
χωρίς να εμποδίζουν, στην κεντρική πλατεία «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Δήμου,
σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα διάταξης εκλογικών περιπτέρων της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κάθε είδους αφισών στους πυργίσκους που
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
3. Δεν επιτρέπεται η αφισοκόλληση σε κάδους απορριμμάτων, τοίχους κτιρίων
και ιστών.
4. Δεν επιτρέπεται η ρίψη φέιγ βολάν και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής
που προκαλεί ρύπανση ή απόφραξη φρεατίων.
5. Παραχωρούνται οι διαθέσιμες αίθουσες του Δήμου στα κόμματα, όταν
ζητηθούν και μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία
Δημάρχου
6. Παρέχεται, με δαπάνη του Δήμου, φαγητό, καφές και αναψυκτικό στους
συμμετέχοντες

στην εκλογική διαδικασία την ημέρα των εκλογών

(Δικαστικός αντιπρόσωπος, γραμματέας, εφορευτική επιτροπή, Αστυνομικά
Όργανα κ.λ.π).
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ομόφωνα δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74
του Ν. 4555/2018
Β. Κατά πλειοψηφία τον καθορισμό 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, για την ανάδειξη μελών των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου
2019, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 45516/14.06.2019 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών και την υπ΄ αριθμ. 14473/11.04.2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών,
όπως παρακάτω:
1. Επιτρέπεται στα κόμματα να τοποθετήσουν περίπτερα, διαστάσεων 1,5 χ 2,5,
χωρίς να εμποδίζουν, στην κεντρική πλατεία «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Δήμου,
σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα διάταξης εκλογικών περιπτέρων της
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Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κάθε είδους αφισών στους πυργίσκους που
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
3. Δεν επιτρέπεται η αφισοκόλληση σε κάδους απορριμμάτων, τοίχους κτιρίων
και ιστών.
4. Δεν επιτρέπεται η ρίψη φέιγ βολάν και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής
που προκαλεί ρύπανση ή απόφραξη φρεατίων.
5. Παραχωρούνται οι διαθέσιμες αίθουσες του Δήμου στα κόμματα, όταν
ζητηθούν και μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία
Δημάρχου
6. Παρέχεται, με δαπάνη του Δήμου, φαγητό, καφές και αναψυκτικό στους
συμμετέχοντες

στην εκλογική διαδικασία την ημέρα των εκλογών

(Δικαστικός αντιπρόσωπος, γραμματέας, εφορευτική επιτροπή, Αστυνομικά
Όργανα κ.λ.π).
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ότι δεν προβλέπεται από τη παρούσα, ισχύει το υπ’ αριθμ. 45516/14.06.2019
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & η υπ’ αριθμ. 14473/11.04.2012 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.
Οι κ.κ. Σταματόπουλος Γ. & Κυριακοπούλου Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου», έδωσαν αρνητική ψήφο.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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