ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.5/9-5-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 148

Περίληψη
Έγκριση πρακτικού διαπαραταξιακής και διακομματικής
επιτροπής του Δήμου Ξάνθης με θέμα την κατανομή των
χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή
των υποψηφίων των παρατάξεων και κομμάτων για τις
Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 18ης και 25ης
Μαΐου 2014 και την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.24687/7-5-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), με την διαδικασία του
κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 18
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
12) Ξυνίδης Αθανάσιος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
13) Παπασταματίου Γεώργιος
3) Βασιλούδης Ηλίας
14) Πούλιος Χρίστος
4) Βορίδης Δημήτριος
15) Ταρενίδης Παναγιώτης
5) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
16) Τσέπελης Εμμανουήλ
6) Δρεμσίζης Ιωάννης
17) Φανουράκης Εμμανουήλ
7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
18) Φωτιάδης Νικόλαος
8) Ηλιάδης Θωμάς
9) Κολλάρος Γεώργιος
10) Κυριακίδης Αλέξανδρος
11) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
9) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
10) Πατσίδου Δέσποινα
3) Καλογερής Κρίτων
11) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
4) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
12) Τοπ Ισμέτ
5) Μαζαράκης Σπύρος
13) Τσεγγελίδης Ιωάννης
6) Μούρκας Χρήστος
14) Φιλίππου Φίλιππος
7) Μπεκτές Σαμπρή
15) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
8) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος αποχώρησε οριστικά από την
συνεδρίαση πριν από την συζήτηση του 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.24631/75-2014 εισήγηση του γραφείου Εκλογών με το οποίο διαβιβάζεται το πρακτικό διαπαραταξιακής και
διακομματικής επιτροπής για τη κατανομή των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή
των υποψηφίων των παρατάξεων και κομμάτων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 18ης και

25ης Μαΐου 2014 και την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 σύμφωνα
με την αριθμ.10474/13-5-2014 αποφ. Του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το από 30-4-2014 πρακτικό της διαπαραταξιακής
και διακομματικής επιτροπής Δήμου Ξάνθης το οποίο έχει ως εξής:
«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Ξάνθη σήμερα 30 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε διαπαραταξιακή και
διακομματική επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, αποτελούμενη από εκπροσώπους
και ηςυποψηφίους των
ης
και
25 Μαΐου 2014 και
παρατάξεων και κομμάτων
για
τις
Δημοτικές
και
Περιφερειακές
Εκλογές
της
18
τις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκπροσωπήσεις Παρατάξεων:
1. «Πολίτες για την Ξάνθη» παράταξη που εκπροσωπείται από τον κ. Γρηγόριο Στογιαννίδη.
2. «Ενωτική Πρωτοβουλία» παράταξη που εκπροσωπείται από τον κ. Γιοβαννόπουλο Μιλτιάδη.
3. «Δήμος Πρότυπο» παράταξη που εκπροσωπείται από τον κ. Ταρενίδη Παναγιώτη..
4. «Λαϊκή Συσπείρωση» που εκπροσωπείται από τον κ. Κολλάρο Γεώργιο και τον κ. Βουτυρά Ιωάννη.
5. «Συμμετέχω» παράταξη που εκπροσωπείται από την κ. Ευγενία Καλοτραπέζη.
6. «Ξάνθη - Σταυρούπολη Νέα εποχή» παράταξη που εκπροσωπείται από τον κ. Τριανταφυλλόπουλο Κων/νο.
7. «Κοινωνία Δημοτών» παράταξη που εκπροσωπείται από τον Θανάση Ξυνίδη και την κ. Ελένη
Ελευθεριάδου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εκπροσωπήσεις παρατάξεων:
1. «ΡΙΖΑ ΑΜΘ» παράταξη που εκπροσωπείται από τον κ. Γεώργιο Χατζηθεοδώρου
2. «Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΑΜΘ» παράταξη που εκπροσωπείται από τον κ,
Θεόδωρο Μιχαήλ
3. «Οικολογία Αλληλεγγυη» παράταξη που εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Λιάρο.
4. «Περιφερειακή Αναγέννηση» παράταξη που εκπροσωπείται από τον κ. Κων/νο Ζαγναφέρη.
5. «Ελληνικη Αυγή» παράταξη που εκπροσωπείται από την κ. Κρυσταλίδου Κόνι. και τον κ. Ιάκωβο
Γεωργακάκη.
6. «Κοινωνική Συμμαχία» παράταξη που εκπροσωπείται από την κ. Βασίλειο Μιχαλακίδη.
7. «ΑΝΕΛ» παράταξη που εκπροσωπείται από τον κ. Δημοσθένη Σταματιάδη.
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Εκπροσωπήσεις κομμάτων:
1. «ΣΥΡΙΖΑ» κόμμα που εκπροσωπείται από την κ. Χατζηθεοδώρου Γεώργιο.
2. «ΑΝΤΑΡΣΥΑ» κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Μιχαήλ Θεόδωρο.
3. «Οικολόγοι Πράσινοι» κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Λιάρο Χρήστο.
4. «Ε.Π.Α.Μ.» κόμμα που εκπροσωπείται από την κ. Πολυχρονίδη Βίκτωρ.
5. «Κ.Κ.Ε» κόμμα που εκπροσωπείται από την κ. Βουτυρά Ιωάννη.
6. «ΔΗΜΑΡ» κόμμα που εκροσωπείται απο την κ. Ευαγγελίδη Συμεών.
7. «ΛΑΟΣ» κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Αβραμίδη Αναστάσιο.
8. «ΑΝΕΛ» κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Σταματιάδη Δημοσθένη.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Προϊστάμενος Τμήματος Αστικής Κατάστασης κ. Μιχάλης
Βαρελτζίδης αρμόδιος για την διεξαγωγή των εκλογών και η κ. Καλλιόπη Ευστρατιάδου υπάλληλος
Τμήματος Αστικής Κατάστασης για την τήρηση των πρακτικών .
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη εκπροσώπηση όλων, τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Στυλιανίδης.
Αρχικά ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής για το σκοπό της συνεδρίασης αυτής,
όπως προβλέπεται από την υπ αριθμ.πρωτ:10474/13-3-2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών. Στη συνέχεια
ζήτησε από την επιτροπή να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στην κατανομή των χώρων προβολής
Η διάθεση των χώρων να γίνει αναλογικά και επί ίσοις όροις σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. Αν
συμφωνηθεί από όλους τους συνδυασμούς η διάθεση των χώρων, θα επικυρωθεί η απόφαση και από το
Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφορετικά θα καταγραφεί η θέση των συνδυασμών και θα αποφασίσει σχετικά το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμαρχος πρότεινε, στους υποψήφιους των παρατάξεων και των κομμάτων των επερχόμενων
εκλογών να μη διατεθούν καθόλου οι χώροι - 44 στάσεις λεωφορείων - για να μη δοθεί άσχημη εικόνα στην
πόλη και στον κόσμο ότι δίνονται άσκοπα χρήματα ενώ υπάρχουν άλλοι σύγχρονοι τρόποι διαφήμισης όπως
το διαδίκτυο. Πρότεινε να γίνει η διαφήμιση - προβολή με καλαίσθητα ταμπλό που θα κατασκευασθούν από
τις παρατάξεις - κόμματα και να τοποθετηθούν από ένα (1) σε κάθε πλατεία των χωριών του Δήμου,
αφήνοντας ανοιχτό το θέμα της προβολής για την πόλη της Ξάνθης.
Ο κ. Ζαγναφέρης μίλησε θετικά για την πρόταση του Δημάρχου κάνοντας την παρατήρηση να μη
λειτουργήσουν αυθαίρετα τα κόμματα που κατεβαίνουν στις Ευρωεκλογές. Την άποψη του επικρότησε και
το κ. Ταρενίδης. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα αυθαίρετα θα τα κατεβάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου. Ο κ. Ξυνίδης επισήμανε ότι σύμφωνα με την αναλογικότητα θα μείνει να πάρουν όλοι και παρατάξεις
και κόμματα λογω του μεγάλου αριθμού τους από μόνο μια (1) θέση, όπότε είναι καλύτερα να μη δοθεί
καμία. Ο κ Μπένης συμφώνησε και πρότεινε να υπάρξει ομόφωνη απόφαση η οποία δεν θα παραβιαστεί από
καμία παράταξη και κόμμα Ο κ Κολλάρος διαμαρτυρήθηκε προτείνοντας να δοθούν θέσεις για την
αφισοκόλληση. Ο κ. Τριανταφύλλου συμφώνησε να μη γίνει αφισοκόλληση. Ο κ. Κολλάρος επέμεινε στη

θέση του λέγοντας ότι η πολιτική άποψη δεν μπορεί να διώκεται και επίσης ζήτησε ένα σπιτάκι ξύλινο στην
πλατεία Ελευθερίας και πρόσθεσε ότι την μια (1) θέση αφισοκόλλησης που είχαν στις Εθνικές εκλογές σαν
κόμμα (ΚΚΕ) θα την καταλάβουν και τώρα. Ο κ. Μιχαήλ μίλησε για την μια (1) θέση που είχε το κόμμα
τους (ΑΝΤΑΡΣΙΑ) στις Εθνικές εκλογές στην Αρχιτεκτονική Σχολή και ζήτησε να έχουν το δικαίωμα τις
αφισοκόλλησης σαν κεκτημένο δικαίωμα τονίζοντας ότι τις αφίσες τις ξήλωναν σε διαφορετικές εποχές.
Ακούγοντας τις γνώμες να διίστανται ο Δήμαρχος τόνισε ότι σε αυτήν την περίπτωση θα αποφασίσει το
Δημοτικό Συμβούλιο .
Ο κ Χατζηθεοδώρου επέμεινε για τις δύο (2) θέσεις που δικαιούνται βάση νομοθεσίας .
Ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο ότι όλα τα κόμματα και παρατάξεις δικαιούνται να έχουν ένα καλαίσθητο
ταμπλό μπροστά στα εκλογικά τους γραφεία. Επανήλθε στο θέμα των στάσεων αστικών λεωφορείων ότι αν
γίνει μοιρασιά, τα δύο μεγάλα κόμματα θα πάρουν πάλι τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων Ο κ. Ξυνιδης μίλησε
στην συνέχεια λέγοντας ότι η παράταξη του, όποια και αν είναι η απόφαση δεν θα κάνει αφισοκόλληση σε
στάσεις αστικών λεωφορείων κατανοώντας βέβαια ότι τα κόμματα των ευρωεκλογών έχουν άλλες ισορροπίες
και πιθανόν να θέλουν να γίνει η αφισοκόλληση. Ο κ. Λιάρος ζήτησε να έχουν σαν παράταξη ένα σταντ. Ο
κ. Στογιαννίδης επέμεινε για τις θέσεις της αφισοκόλλησης. Ο κ. Μπένης μίλησε για αφισορρύπανση που
δημιουργείται για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού οι ενδιαφερόμενοι δεν αφαιρούν ποτέ το διαφημιστικό
υλικό που αναρτούν. Ο κ. Στογιαννίδης δεσμεύτηκε να βγάλουν τις αφίσες οι ίδιοι μετά τις εκλογές. Ο κ.
Μιχαήλ τόνισε ότι η αφίσα δεν είναι ρύπος αλλά πολιτικό μήνυμα
Ο κ. Κολλάρος ανέφερε πάλι το σπιτάκι και ο κ. Μπένης επισήμανε ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150
μέτρα μακριά από το εκλογικό του γραφείο όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία.
Ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο προτείνοντας για την πόλη της Ξάνθης η προβολή να γίνεται με την τοποθέτηση
καλαίσθητων περιπτέρων (όχι μεγαλύτερα από 2Χ2Χ2), ή άλλων κατασκευών όπως «σταντς» και τραπεζάκια
με ομπρέλες, στον χώρο μεταξύ την Κεντρικής Πλατείας και Πλατείας Διοικητηρίου στον πεζόδρομο μετά
την πέργκολα και στην οδό Μιχ. Βόγλου από την γωνία του Δημαρχείου έως το ύψος του ΟΤΕ όπου οι
παρατάξεις και τα κόμματα θα έχουν το δικαίωμα και της προβολής φωτεινών διαφανειών (σλάιντς).
Επανέλαβε την τοποθέτηση προσωρινών «σταντς», στους οικισμούς της Ξάνθης και ζήτησε ν’ απαγορευθεί η
επικόλληση εντύπων και ανάρτηση πανό σε κάθε άλλο χώρο.
Η πρόταση έγινε δεκτή από όλους.
Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα παρακάτω μέλη της διαπαραταξιακής και διακομματικής επιτροπής
και θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και το από 30-4-2014 πρακτικό της διαπαραταξιακής και διακομματικής επιτροπής Δήμου Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 30-4-2014 πρακτικό όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά τη συνεδρίαση της
διαπαραταξιακής και διακομματικής επιτροπής Δήμου Ξάνθης για τη κατανομή των χώρων υπαίθριας
διαφήμισης για την προεκλογική προβολή
των
υποψηφίων των παρατάξεων και κομμάτων για τις Δημοτικές
ης
ης
και Περιφερειακές εκλογές
της
18
και
25
Μαΐου 2014 και την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 σύμφωνα με την αριθμ.10474/13-5-2014 απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών και ειδικότερα:
Α) να μη διατεθούν καθόλου οι χώροι - 44 στάσεις λεωφορείων
Β) να γίνει η διαφήμιση - προβολή με καλαίσθητα ταμπλό που θα κατασκευασθούν από τις παρατάξεις κόμματα και να τοποθετηθούν από ένα (1) σε κάθε πλατεία των χωριών του Δήμου
Γ) για την πόλη της Ξάνθης η προβολή να γίνεται με την τοποθέτηση καλαίσθητων περιπτέρων (όχι
μεγαλύτερα από 2Χ2Χ2), ή άλλων κατασκευών όπως «σταντς» και τραπεζάκια με ομπρέλες, στον χώρο
μεταξύ την Κεντρικής Πλατείας και Πλατείας Διοικητηρίου στον πεζόδρομο μετά την πέργκολα και στην οδό
Μιχ. Βόγλου από την γωνία του Δημαρχείου έως το ύψος του ΟΤΕ όπου οι παρατάξεις και τα κόμματα θα
έχουν το δικαίωμα και της προβολής φωτεινών διαφανειών (σλάιντς).
Δ) Ν’ απαγορευθεί η επικόλληση εντύπων και ανάρτηση πανό σε κάθε άλλο χώρο.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 14-5-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

