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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό 10/2019  Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την  21-6-2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  14.30,  το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια  Κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.
12530/20-6-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου  Δ.Σ.  κ.  Κοσμά  Κορωναίου,  η  οποία
δημοσιεύτηκε  στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους
δημοτικούς  συμβούλους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  παρ.  4   του  Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης.  Κατά την συζήτηση του  παρόντος  θέματος,  ΔΕΝ παρίσταται  ο  Δήμαρχος  κ.
Χρήστος  Μπαΐλης.  Κατά  την  απουσία  του  κ.  Δημάρχου  χρέη  αυτού  εκτελούσε  ο
Αντιδήμαρχος  κ. Λάζαρος Πιπιλίδης, ο οποίος ΔΕΝ στερείται του δικαιώματος της ψήφου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
   ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δημοτικών χώρων  που θα διατεθούν σε πολιτικά κόμματα
και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων  για την  προβολή τους , καθώς
και  άλλων  λεπτομερειών,  για  την  διεξαγωγή  της  προεκλογικής  διαδικασίας
ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης   Ιουλίου 2019».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33 δημοτικών
συμβούλων  ήταν:   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Κορωναίος Κοσμάς                                                   1.Χατζόπουλος Απόστολος
2. Πιπιλίδης  Λάζαρος                                                   2.Πανταζής Νικόλαος            
3. Γιαννουλάτος Ευάγγελος                                          3.Βαρτελάτου Στυλιανή  
4. Αναγνώστου Νικόλαος                  4.Παππάς Δημήτριος             
5. Νέσσερης Χρήστος                    5.Βαρέλας Χρήστος
6. Ντίτσος Γεράσιμος                   6.Τσούτσης Χρήστος
7. Αγγέλη–Παπαϊωαννίδου Ελ.             7.Κλάπας Μιλτιάδης–Ηλίας          
8. Ματέρης Κωνσταντίνος            8.Κωστούλας Βασίλειος              
9. Σαραμπασίνας Παύλος              9.Παπαδιώτης Γεώργιος
10.Κακιούζης Χαράλαμπος         10.Σπυράκος Ιωσήφ                  
11.Αυδίκος Δημήτριος                 11.Καζάκου Παρθενία
12.Κατσαούνος Θεόδωρος            12.Ροπόκης Ευάγγελος
13.Φραγκούλης Γεώργιος                                             13.Κώτσης Δημήτριος 
14.Φαρμάκης Κων/νος                                                 14.Καλλίνικος Διονύσιος
15.Τσόγκα Ελένη                                                        15.Νίτσας  Γεώργιος
16.Αμάραντος Σταύρος                                                16.Κατέρης Κωνσταντίνος
17.Κατσιπανέλης Δημήτριος

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κ.  Μπόμπορης  Σταύρος,  υπάλληλος  του  Δήμου
Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :              1ο                  
Αριθ. Απόφασης :             261/2019
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια  έκανε  γνωστό  στο  σώμα  ότι  με  την  αριθμ.  260/2019 απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον {λόγω της προκήρυξης
των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, σύμφωνα με το Π.Δ. 56/2019
(ΦΕΚ  97/11-06-2019  τεύχος  Α')  και  τις  αποφάσεις  του  ΥΠ.ΕΣ.  με  αριθμ.  πρωτ.
45112/13.06.2019 & 45516/14.06.2019}.

Στην  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  τους  το  πρακτικό  της  διακομματικής  επιτροπής  η  οποία
συνεδρίασε  στις  20-6-2019,  ώρα 12.00 μ.μ.  στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου
Πρέβεζας και  τους έδωσε τον λόγο για να τοποθετηθούν σχετικά.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ.  να αποφασίσουν σχετικά.
………………………………………………………………………………………………….....................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

 την εισήγηση του προέδρου,
 το από 20-6-2019 πρακτικό της Διακομματικής Επιτροπής,
 τις  αρ.  45112/13.06.2019 &  45516/14.06.2019 αποφάσεις  Υπουργού

Εσωτερικών , 
 τις  διατάξεις  των  άρθρων  75,  93,  95,  96  &  97  του  Ν.3463/2006  ΦΕΚ

Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός  κώδικας),
 τις διατάξεις  των  άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87

Α΄7.06.2010),
 τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ   

Εγκρίνει: 
1. Την κατασκευή μιας εξέδρας στην πλατεία Ελευθερίας , διαστ. 6χ3μ ύψους 1,20–
1,50 μ. χωρίς πλάτη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τα πολιτικά κόμματα και
τους  Συνασπισμούς  Συνεργαζομένων  Κομμάτων,  που  επιθυμούν  να  κάνουν
ανοικτές ομιλίες και θα παραδοθεί από τον Δήμο την Πέμπτη 27/6/2019. Ο Δήμος
θα φροντίσει επίσης να υπάρχουν οι κεντρικοί προβολείς  και δύο πύργοι για τα
ηχητικά, τα οποία όμως θα τα προμηθευτούν τα πολιτικά κόμματα ή οι Συνασπισμοί
Συνεργαζομένων Κομμάτων με δική τους ευθύνη.
Το χώρος μπροστά από την Λέσχη Αξιωματικών έναντι Δικαστηρίων, ως δεύτερη
επιλογή  σε  περίπτωση  που  ζητηθεί  από  κάποιο  Πολιτικό  κόμμα  ή   Συνασπισμό
Συνεργαζομένων Κομμάτων.
Τη διάθεση της αίθουσας του 2ου Λυκείου Πρέβεζας, για την κεντρική εκδήλωση
των κομμάτων και των  Συνασπισμών Συνεργαζομένων Κομμάτων, σε περίπτωση
κακών καιρικών συνθηκών. 
2. Το  Δημοτικό  ραδιόφωνο  να  κατανείμει  ίσο  χρόνο  προβολής  των  πολιτικών
κομμάτων και των Συνασπισμών Συνεργαζομένων Κομμάτων, με συνεντεύξεις και
αναμετάδοση των κεντρικών ομιλιών τους (από τον χώρο που όρισε η Διακομματική
Επιτροπή) .
3. Τα  κόμματα  ή  Συνασπισμοί  Συνεργαζομένων  Κομμάτων,  υποχρεούνται  να
φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την
περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις  κολλητικές ουσίες
κ.λ.π.
4. Η χρήση φωτεινών διαφανειών σλάιντς σε ανοικτούς χώρους  που καθορίζονται
από  τα  δημοτικά  συμβούλια  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  παρεμποδίζεται  η
κυκλοφορία  πεζών  και  οχημάτων  και  δεν  δημιουργούνται  γενικά  οποιασδήποτε
μορφής προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία.
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5. Τα περίπτερα, οι αφίσες,  τα πανό  κ.λ.π. θα πρέπει να αποσυρθούν με ευθύνη
των πολιτικών κομμάτων ή των Συνασπισμών Συνεργαζομένων Κομμάτων μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την διεξαγωγή των εκλογών και το δεκτικό ανακύκλωσης
υλικό να διατεθεί για το σκοπό αυτό. 
6. Η τοποθέτηση σταθερών <ταμπλό> για την επικόλληση  αφισών των κομμάτων
και  των Συνασπισμών Συνεργαζομένων Κομμάτων,θα γίνει  στα εξής σημεία  :  Η
διασταύρωση στα Πευκάκια, στο Φόρο, στο παλιό ΚΤΕΛ, στον κόμβο του ΟΤΕ, στο
καφενείο  Σουρτζή,  στις  πλατείες  Αγίου  Νικολάου  και  Αγίου  Κωνσταντίνου,  στα
Λουτρά,  στην  διασταύρωση  στο  πυροβολικό,  στην  έξοδο  της  σήραγγας
(διασταύρωση  από  Παντοκράτορα  στην  Εθνική)  καθώς  και  στις  πλατείες  των
οικισμών και των γεωγραφικών διαμερισμάτων του Δήμου Πρέβεζας. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την τοποθέτηση των ταμπλό η μη  παρενόχληση της κυκλοφορίας
των οχημάτων στους δρόμους της πόλης.
7. Η μη ανάρτηση αεροπανό ή πανό  ή άλλων αντικειμένων, πάνω από δρόμους,
πλατείες και λοιπούς χώρους, εκτός των ανωτέρω  προκαθορισμένων χώρων.
8. Η μη χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού
από πλαστική ύλη, καθώς χρωστικών ουσιών και  η αναγραφή συνθημάτων στις
εξωτερικές  επιφάνειες  δημοσίων  ή  ιδιωτικών  χώρων,  όπως  και  σε  χώρους  που
καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001.
9. Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η
χρήση  χώρων  που  έχουν  διατεθεί,  σύμφωνα  με  την  απόφαση   του  δημοτικού
συμβουλίου, σε άλλα κόμματα και η χρήση διαφημιστικών τρικ.
10. Προβλέπεται μια (1) ελεύθερη θέση στάθμευσης μπροστά από κάθε εκλογικό
κέντρο, για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και όσων απασχολούνται σε αυτά.
11. Παρακαλούνται τα κόμματα και οι Συνασπισμοί Συνεργαζομένων Κομμάτων, να
γνωστοποιούν εγκαίρως στο Δήμο και στην Αστυνομία την ημερομηνία και τον τόπο
πραγματοποίησης των κεντρικών τους εκδηλώσεων.
12. Κατά τα λοιπά ισχύει η νομοθεσία για τις εκλογές. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
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