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ΣΤΙΣ   03  /  5  /2019.

ΘΕΜΑ Α/Α
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση  συζήτησης
θέματος ως  κατεπείγοντος.

235/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίθηκε το θέμα.

ΘΕΜΑ-1: Καθορισμός
δημοτικών  χώρων   που  θα
διατεθούν  κατά  την
προεκλογική  περίοδο  των
εκλογών  του  ΜΑΪΟΥ  2019,
για την ανάδειξη των μελών
του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  των
δημοτικών  και
περιφερειακών  εκλογών,
στους  συνδυασμούς  των
υποψηφίων, για την προβολή
τους  καθώς  και  άλλων
λεπτομερειών.

236/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίθηκε: 

1. Η διάθεση αιθουσών, για την κεντρική
εκδήλωση  των  κομμάτων  και  των
συνδυασμών των υποψηφίων, οι οποίες
είναι οι εξής: 

 ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ
 ΟΑΣΗ (Πολιτιστικό κέντρο)
 Κτίριο πρώην Λαϊκής αγοράς
 Αίθουσα  εκδηλώσεων  2ου

Λυκείου Πρέβεζας.
2.  Η  κατασκευή  μιας  εξέδρας  στην
πλατεία Ελευθερίας , ύψους 1,20 – 1,50 μ.
χωρίς  πλάτη,  προκειμένου  να
χρησιμοποιηθεί  από  τα  πολιτικά
κόμματα  και  τους  συνδυασμούς  των
υποψηφίων  που  επιθυμούν  να  κάνουν
ανοικτές  ομιλίες.  Η  εξέδρα  θα
παραδοθεί  από  τον  Δήμο  την  Δευτέρα
13/5/2019. 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  συνδυασμοί  των
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υποψηφίων με δική τους ευθύνη.
3.  Επιτρέπεται  κατ'  εξαίρεση,  η
τοποθέτηση  από  τους  συνδυασμούς,
καλαίσθητων  περιπτέρων  ή  άλλων
κατασκευών  στους  χώρους  που  τους
διατίθενται,  των  οποίων  οι  διαστάσεις
δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερες  από
2x2x2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που
το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα  τέσσερα  (4)  μέτρα.  Στους  χώρους
αυτούς  δεν  επιτρέπεται  η  χρήση
μεγαφωνικών συσκευών. 
4.  Η  ραδιοφωνική  κάλυψη   των
κομμάτων   και  των  συνδυασμών  των
υποψηφίων  ,  από  την  Δημοτική
ραδιοφωνία Πρέβεζας ,  σύμφωνα με το
συνημμένο  πρόγραμμα  και  με  την
κλήρωση που έγινε για να καθοριστεί η
σειρά των συνεντεύξεων.
5.  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.
6.  Τα  περίπτερα  ,  οι  αφίσες   κ.λ.π.  θα
πρέπει να αποσυρθούν με  ευθύνη των
πολιτικών κομμάτων ή των συνδυασμών
των υποψηφίων μέσα σε (5) ημέρες από
την  διεξαγωγή  των  εκλογών  και  το
δεκτικό ανακύκλωσης υλικό να διατεθεί
για το σκοπό αυτό. 
7.  Η  τοποθέτηση  σταθερών  <ταμπλό>
για  την  επικόλληση   αφισών  των
κομμάτων  και  των  συνδυασμών  των
υποψηφίων,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
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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.
8. Η μη ανάρτηση αεροπανώ ή πανώ  ή
άλλων αντικειμένων,πάνω από δρόμους,
πλατείες και λοιπούς χώρους.
9.  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.
10.  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  ή  στους  συνδυασμούς  των
υποψηφίων και η χρήση διαφημιστικών
τρυκ.
11.  Οι  συνδυασμοί  οφείλουν  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.
12.  Οι  ώρες  λειτουργίας  και  ο  βαθμός
έντασης  των  μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων  των  εκλογικών
κέντρων,  των  γραφείων  και  των
οχημάτων  των  συνδυασμών  ,
καθορίζονται  σύμφωνα  με  την  αριθμ.
27212/11-04-2019   Απόφαση  του
Υπουργού Εσωτερικών.
13.  Προβλέπεται μια (1)  ελεύθερη θέση
στάθμευσης  μπροστά  από  κάθε
εκλογικό  κέντρο,  για  την  εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ και όσων απασχολούνται σ'αυτά.
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14.  Παρακαλούνται  τα  κόμματα  και  οι
συνδυασμοί  των  υποψηφίων,  να
γνωστοποιούν  εγκαίρως  στο  Δήμο  και
στην Αστυνομία την ημερομηνία και τον
τόπο  πραγματοποίησης  των  κεντρικών
τους εκδηλώσεων.
15.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  νομοθεσία
για τις εκλογές.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
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