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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 2/2015
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας
Αρ. Αποφ.5
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα και τη ∆ήµαρχο κα Ιωάννα
Κριεκούκη, εισηγούµενη το 1ο και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: α) το µε αριθµ.πρωτ.51800/31.12.2014 έγγραφο του
Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα : « Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται
κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε συνασπισµούς συνεργαζόµενων
πολιτικών κοµµάτων για την προεκλογική προβολή τους» και β) την µε αριθµ.πρωτ.
14473/11.4.2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) το από 9.1.2015 πρακτικό της
κοινής σύσκεψης εκπροσώπων των πολιτικών κοµµάτων και των συνδυασµών που µετέχουν
στις Βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25.1.2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Kαθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από το ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας
στα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων για την προβολή κατά την
προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών που θα διεξαχθούν στις 25 Ιανουαρίου
2015
Στη Μάνδρα, σήµερα στις 16 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 ηµέρα της
εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε
συνεδρίαση δηµόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 492/12.1.2015 έγγραφη πρόσκληση, η
οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27
παραβρέθηκαν 27 δηλαδή:

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του : α) το µε αριθµ.πρωτ.51800/31.12.2014 έγγραφο του Υπουργού
Εσωτερικών µε θέµα : « Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την
προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε συνασπισµούς συνεργαζόµενων πολιτικών
κοµµάτων για την προεκλογική προβολή τους» και β) την µε αριθµ.πρωτ. 14473/11.4.2012
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) το από 9.1.2015 πρακτικό της κοινής σύσκεψης
εκπροσώπων των πολιτικών κοµµάτων και των συνδυασµών που µετέχουν στις Βουλευτικές
εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25.1.2015

Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27

Λιώρης Γεώργιος
∆ούκας Αναστάσιος
Παπακωνσταντίνου Αγγελική
Κανάκης Χαράλαµπος
Κανάκης Γεώργιος
Μουρίκης Ευάγγελος
Αδάµ Ιωάννα
Γρίβας Ιωάννης
Τσαντίλας Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη
Γκιόκας Ιωάννης
Κώνστα Ελένη
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κολοβέντζος Παναγιώτης
Αδάµ Μελέτιος
Σαµπάνης Γεώργιος
Πανωλιάσκος Αθανάσιος
Κώνστα Αγλαΐα
∆ουδέσης ∆ηµήτριος
Κανάκης Κωνσταντίνος
∆ρίκος Γεώργιος
Ρόκας Περικλής
Κώνστας Ευάγγελος
Τώρος Αθανάσιος
Φλώρου Καλοµοίρα
Θεοδώρου Χαράλαµπος
Κώνστα Αγλαΐα

Με 26 ψήφους υπέρ και µία ψήφο παρών (του ∆ηµοτικού Συµβούλου κου Θεοδώρου
Χαράλαµπου καθώς δήλωσε ότι η ΚΟ του ΚΚΕ θα πραγµατοποιήσει στην κεντρική οµιλία που
θα πραγµατοποιήσει θα προχωρήσει σε αφισοκόλληση και ζήτησε να µην δοθεί καµία
διευκόλυνση στην Χρυσή Αυγή)
Καθορίζει τον τρόπο χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των
Βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 25.1.2015, για την ανάδειξη των µελών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόµµατα ή στους συνασπισµούς συνεργαζόµενων
κοµµάτων και στους συνδυασµούς σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.πρωτ. 14473/11.04.2012 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και ειδικότερα ως εξής:
1) Να διατεθούν από τον ∆ήµο αναλογικά και επί ίσοις όροις µόνιµα και σταθερά πλαίσια για
την τοποθέτηση αφισών: σε όλες τις πλατείες του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
2) Να µη γίνει ανάρτηση πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως όµοιων αντικειµένων πάνω από
πλατείες, δρόµους και λοιπούς χώρους , χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέι χρώµατα κ.τ.λ. ,
ή αναγραφή συνθηµάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δηµόσιων ή ιδιωτικών χώρων και χρήση
διαφηµιστικών τρικ καθώς η µαζική ρίψη συµβάλλει στη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
3) Οι συνδυασµοί και τα πολιτικά κόµµατα οφείλουν να φροντίσουν για την ευπρεπή
εµφάνιση των χώρων που θα τους διατεθούν και για την περισυλλογή του εκλογικού υλικού
µετά το πέρας των προεκλογικών συγκεντρώσεων
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Η απόφαση πήρε αα 5
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Λιώρης Γεώργιος
Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 19-1-2015
Ο Πρόεδρος

ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα µέλη:

1. ∆ούκας Αναστάσιος
2. Κανάκης Χαράλαµπος
3. Κανάκης Γεώργιος
4. Μουρίκης Ευάγγελος
5. Αδάµ Ιωάννα
6. Γρίβας Ιωάννης
7. Τσαντίλας Γεώργιος
8. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
9. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη
10. Γκιόκας Ιωάννης
11. Κώνστα Ελένη
12. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
13. Παπακωνσταντής Μελέτιος
14. Κολοβέντζος Παναγιώτης
15. Αδάµ Μελέτιος
16. Σαµπάνης Γεώργιος
17. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
18. Κώνστα Αγλαια
19. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
20. Κανάκης Κωνσταντίνος
21. Θεοδώρου Χαράλαµπος
22. Φλώρου Καλοµοίρα
23. Τώρος Αθανάσιος
24. ∆ρίκος Γεώργιος
25. Κολοβέντζος Παναγιώτης
26. Κανάκης Κωνσταντίνος

