ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.1/12-1-2015 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 1

Περίληψη
Έγκριση πρακτικού διαπαραταξιακής επιτροπής για την κατανομή
των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των
υποψήφιων κομμάτων για τις Εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
2015

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 12 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.624/9-1-2015 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 Δρεμσίζη Ιωάννη για να
συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παρακάτω θέμα 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 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
15) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Αγκόρτσας Απόστολος
16) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
17) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
18) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
19) Παρτσαλίδου Δέσποινα
6) Γουναρίδης Στυλιανός
20) Σδρέβανος Μαρίνος
7) Δημούδη Χρυσούλα
21) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22) Τσέπελης Εμμανουήλ
9) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
23) Τσιακίρογλου Σωτήριος
10) Κίρατζη Ερκάν
24) Χασάν Ογλού Φερτούν
11) Κολλάρος Γεώργιος
25) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Λομβαρδέας Μιχαήλ
14) Λύρατζης Πασχάλης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
9) Ξυνίδης Αθανάσιος
2) Ιγιαννίδης Στέφανος
10) Παπασταματίου Γεώργιος
3) Καλογερής Κρίτων
11) Πούλιος Χρίστος
4) Καμαρίδης Ιπποκράτης
12) Ταρενίδης Παναγιώτης
5) Καρά Αχμέτ
13) Τοπ Ισμέτ
6) Μούρκας Χρήστος
14) Τσεγγελίδης Ιωάννης
7) Μπένης Δημήτριος
15) Χασάν Ογλού Ορχάν
8) Μποζ Ραμαδάν
16) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, και οι Πρόεδροι
των Δημοτικών Κοινοτήτων Κιμμερίων κ.Μπουδούρ Χουσεΐν και Ξάνθης κ. Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και έθεσε υπόψη του συμβουλίου
στο μοναδικό θέμα την αριθμ.πρωτ.784/9-1-2015 εισήγηση του γραφείου διεξαγωγής εκλογών &
εκλογικών καταλόγων του Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της διαπαραταξιακής επιτροπής που συνήλθε στο Δήμο Ξάνθης
με σκοπό τη κατανομή των χώρων που έχουν καθοριστεί για την υπαίθρια διαφήμιση, για την
προεκλογική προβολή των υποψηφίων πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων
κομμάτων ενόψει Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
14473/11-4-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε την έγκριση του πρακτικού αυτού από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το από 8-1-2015 πρακτικό της
διαπαραταξιακής επιτροπής το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης της διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης με θέμα την κατανομή των χώρων
προβολής των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων και τον καθορισμό
χρήσης αυτών για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Ξάνθη σήμερα 8 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, συνήλθε διαπαραταξιακή
επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, αποτελούμενη από τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των
συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
1.- ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπείται από τον κ. Κολλάτο Ιωάννη
2.- ΔΗΜΑΡ που εκπροσωπείται από τον κ. Σταμουλά Κωνσταντίνο
3.- ΚΚΕ
που εκπροσωπείται από τον κ. Κολλάρο Γεώργιο
4.- Ν.Δ.
που εκπροσωπείται από την κ. Σισμάνη Ελένη
5.- ΠΑΣΟΚ που εκπροσωπείται από τον κ. Βορίδη Δημήτριο
6.- ΠΟΤΑΜΙ που εκπροσωπείται από τον Ιατράκη Ιωάννη
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο κ. Βαρελτζίδης Μιχαήλ Τμηματάρχης Αστικής
Κατάστασης του Δήμου Ξάνθης και η αρμόδια υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης για τη διεξαγωγή των
εκλογών κ. Μπασματζή Σοφία.
Γίνεται μνεία ότι ο εκπρόσωπος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Καπαγερίδης Χρήστος παρουσιάστηκε στη
συνεδρίαση αλλά αποχώρησε πριν την έναρξη των διαδικασιών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη εκπροσώπηση όλων, το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ξάνθης.
Αρχικά ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής για το σκοπό της συνεδρίασης
αυτής, όπως προβλέπεται από την 14473/11-4-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία
αναφέρει τον τρόπο χρήσης και διάθεσης των χώρων, καθώς επίσης την απαγόρευση μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων και ανάρτηση αεροπανό. Στη συνέχεια ζήτησε από τους εκπροσώπους των κομμάτων
«να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στην κατανομή των χώρων προβολής και να αποφευχθεί η
ρύπανση της πόλης προεκλογικά (αφισοκολλήσεις, χρήση σπρέϊ». Η διάθεση των χώρων γίνεται
αναλογικά και επί ίσοις όροις. Αν συμφωνηθεί από όλα τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς
συνεργαζομένων κομμάτων η διάθεση των χώρων, θα υπογραφεί το σχετικό πρακτικό. Διαφορετικά θα
καταγραφεί η θέση των πολιτικών κομμάτων και θα αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης ενημέρωσε τα μέλη ότι επίκειται έγκριση του πρακτικού της συνεδρίασης από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Κολλάτος Ιωάννης κατέθεσε αίτημα για τοποθέτηση οικίσκου στην Κεντρική Πλατεία,
παράπλευρα του Δημαρχείου από το πολιτικό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Δήμαρχος πρότεινε να στηθούν όλοι οι οικίσκοι μαζί αλλά τα μέλη της επιτροπής δε
συμφώνησαν.
Συμφώνησαν η τοποθέτηση αυτών να γίνει ως εξής:
Α) ΣΥΡΙΖΑ Κεντρική Πλατεία, παράπλευρα του Δημαρχείου
Β) ΠΟΤΑΜΙ Κεντρική Πλατεία, παράπλευρα του Δημαρχείου
Γ) ΚΚΕ
Πλατεία Ελευθερίας
Δ) ΠΑΣΟΚ Πλατεία Ελευθερίας
Συμφώνησαν με την αναλογία που προκύπτει από τα αποτελέσματα των τελευταίων Βουλευτικών
εκλογών και ακολουθώντας ίση μεταχείριση προς όλα τα υποψήφια κόμματα, η διαπαραταξιακή
επιτροπή αποφάσισε η κατανομή των χώρων, όπως αυτοί είναι καταγεγραμμένοι από τις υπηρεσίες του
Δήμου Ξάνθης (20 ταμπλό), να γίνει ως εξής:
1.- Νέα Δημοκρατία: στην οδό εθελοντή αιμοδότη (στην περιοχή «Φόρος»), έμπροσθεν του
Νοσοκομείου Ξάνθης, προέκταση της οδού Μαιάνδρου (μπροστά στο S/M LIDL), πεζοδρόμιο οδού
Δημοκρίτου μπροστά στο Τεχνικό Λύκειο, περιμετρικά του κτιρίου Στέγης Γραμμάτων και Καλών
Τεχνών και στην οδό Αναξάρχου.
2.- ΣΥΡΙΖΑ: πεζοδρόμιο (βόρειο επί της οδού) προς Δημοτικά Κοιμητήρια, έμπροσθεν από το Αθλητικό
Κέντρο «Φιλ. Αμοιρίδης», Λ. Στρατού (έναντι ξενοδοχείου «ΕΛΕΝΑ»), Σάρδεων & Μεσολογγίου και
γέφυρα Σαμακώβ (Δημοτικός Κήπος).
3.- ΠΑΣΟΚ: στην οδό Δημοκρίτου (ΚΤΕΛ Ξάνθης) και οδός Πεσόντων (όπισθεν αφετηρίας αστικών
λεωφορείων).
4.- ΔΗΜΑΡ: στην οδό Εθελοντή Αιμοδότη (στις Εργατικές Κατοικίες).
5.- ΚΚΕ: Περικλέους και Ανδρέου Δημητρίου.
6.- ΠΟΤΑΜΙ: Χρύσα (όπισθεν εκκλησίας)
Λοιποί: στην οδό Εθελοντή Αιμοδότη (στην περιοχή «Φόρος»), πεζοδρόμιο οδού Δημοκρίτου μπροστά
στο Τεχνικό Λύκειο, Λ. Στρατού (έναντι ξενοδοχείου «ΕΛΕΝΑ») και έμπροσθεν Εργατικού Κέντρου.
Αφού συμφωνήθηκαν ομόφωνα όλα τα παραπάνω, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα παρακάτω
μέλη της διαπαραταξιακής επιτροπής και θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και το πρακτικό της διαπαραταξιακής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το πρακτικό της διαπαραταξιακής επιτροπής που συνήλθε στο Δήμο Ξάνθης με σκοπό τη
κατανομή των χώρων που έχουν καθοριστεί για την υπαίθρια διαφήμιση όπως αυτοί είναι
καταγεγραμμένοι από τις υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης (20 ταμπλό), για την προεκλογική προβολή των
υποψηφίων πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων εν όψει Βουλευτικών
Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 14473/11-4-2012 του
Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα ως εξής:
1.- Νέα Δημοκρατία: στην οδό εθελοντή αιμοδότη (στην περιοχή «Φόρος»), έμπροσθεν του
Νοσοκομείου Ξάνθης, προέκταση της οδού Μαιάνδρου (μπροστά στο S/M LIDL), πεζοδρόμιο οδού
Δημοκρίτου μπροστά στο Τεχνικό Λύκειο, περιμετρικά του κτιρίου Στέγης Γραμμάτων και Καλών
Τεχνών και στην οδό Αναξάρχου.
2.- ΣΥΡΙΖΑ: πεζοδρόμιο (βόρειο επί της οδού) προς Δημοτικά Κοιμητήρια, έμπροσθεν από το Αθλητικό
Κέντρο «Φιλ. Αμοιρίδης», Λ. Στρατού (έναντι ξενοδοχείου «ΕΛΕΝΑ»), Σάρδεων & Μεσολογγίου και
γέφυρα Σαμακώβ (Δημοτικός Κήπος).
3.- ΠΑΣΟΚ: στην οδό Δημοκρίτου (ΚΤΕΛ Ξάνθης) και οδός Πεσόντων (όπισθεν αφετηρίας αστικών
λεωφορείων).
4.- ΔΗΜΑΡ: στην οδό Εθελοντή Αιμοδότη (στις Εργατικές Κατοικίες).
5.- ΚΚΕ: Περικλέους και Ανδρέου Δημητρίου.
6.- ΠΟΤΑΜΙ: Χρύσα (όπισθεν εκκλησίας)
Λοιποί: στην οδό Εθελοντή Αιμοδότη (στην περιοχή «Φόρος»), πεζοδρόμιο οδού Δημοκρίτου μπροστά
στο Τεχνικό Λύκειο, Λ. Στρατού (έναντι ξενοδοχείου «ΕΛΕΝΑ») και έμπροσθεν Εργατικού Κέντρου.
Ο δημοτικός σύμβουλος Κολλάρος Γεώργιος ψήφισε Λευκό.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 13-1-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

