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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    20/06/2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 127  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/20.06.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 
2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 20/06/2019, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  19:00 µ. µ 
, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.7020/18.06.2019, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                               
                                      

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.    
     
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βοσκόπουλος Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  3. Περρής Ιωάννης  
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος  
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Φασούλα Αλίκη  
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
17. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
18. Καµπάκας Αντώνης  
19. Λυκούδης Αλεβίζος  



20. Βερλέκης Νικόλαος  
21. Κακανάκης Ευάγγελος  
22. Αλεξοπούλου Μαρία  
23. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
24. Γαβρίλης  Γεώργιος  
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την 
προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου  για την 
ανάδειξη των αντιπροσώπων στο ελληνικό κοινοβούλιο, για την προβολή τους 
καθώς και άλλων λεπτοµερειών σύµφωνα µε την προκήρυξη  των εκλογών . 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το πρακτικό της 
διακοµµατικής επιτροπής για τον καθορισµό χώρων που διατίθενται στο ∆ήµο 
Καισαριανής κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο  η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟY  
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας  
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010764 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ. 

 

Στην Καισαριανή, σήμερα 18 Ιουνίου 2019 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο 

Δημαρχείο Καισαριανής, συνεδρίασε στις 12:00 υπό την προεδρεία του 

Αντιδημάρχου κ. Πολυχρονάκη Συμεών, η διακομματική επιτροπή για τον καθορισμό 

των χώρων που διατίθενται στο Δήμο Καισαριανής κατά την προεκλογική περίοδο 

των Βουλευτικών εκλογών της 7
ης

 Ιουλίου και του τρόπου χρήσης αυτών.  



Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ύστερα από την πρόσκληση του Δημάρχου, 

εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων ή συνδυασμών που μετέχουν στις 

επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο ελληνικό κοινοβούλιο.  

Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν οι κάτωθι: 

• Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ραζής Αντώνιος,  

• Εκ μέρους της Ν.Δ.  ο κ. Ιατρού Σωτήρης και η κ. Καλιαμβάκου Στέλλα 

• Εκ μέρους του Κ.Κ.Ε.  η κ. Γεωργοπούλου Κανέλλα 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκαν (ομόφωνα) τα παρακάτω : 

1. Η προβολή των κομμάτων συνδυασμών για τις Βουλευτικές εκλογές που θα 

πραγματοποιηθούν στις 7 Ιούλη του 2019, θα γίνει ισότιμα σε όλους και όχι 

με την ανάλογα με τη εκλογική τους δύναμη. 

2. Με ευθύνη των κομμάτων και συνδυασμών θα κατασκευασθούν και θα 

τοποθετηθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης περίπτερα ή άλλες 

κατασκευές, που θα χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα, οι διατάσεις των 

οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2x2x2m. 

• Σύριζα: Θέση 1 

• Ν.Δ.: Θέση 9 

• ΚΚΕ: Θέση 10 

• ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Θέση 8 

3. Επιτρέπεται στα στέγαστρα των στάσεων αναμονής επιβατών του Δήμου η 

προβολή υπαίθριων μηνυμάτων των κομμάτων και συνδυασμών και όχι των 

υποψηφίων ως εξής: 

• Σύριζα : Δημαρχείο και 10
η
 Καισαριανής 

• Ν.Δ.: Σχολείο και Βρυσάκι «Κάραβελ» 

• ΚΚΕ : Παναγίτσα και Άγιος Νικόλαος 

• Ανταρσύα: Φαρμακείο και 9η Καισαριανής  

• Δημιουργία Ξανά : Αγ. Νικόλαος και Νεκροταφείο 

4. Επιτρέπεται η ανάρτηση με τη μέθοδο της διπλής αφίσας (σάντουιτς) & 

πετραχήλια στις κολώνες της κεντρικής λεωφόρου, πάνω από τα 2,5 μέτρα 

από το κάτω μέρος και έξω από τα εκλογικά κέντρα κάθε κόμματος ή 

συνδυασμού αντίστοιχα. Μπροστά και σε απόσταση 50μ από τα εκλογικά 

κέντρα ο χώρος θα αξιοποιείται από το εκάστοτε κόμμα ή συνδυασμό. 

5. Ο Δήμος διαθέτει στους υποψηφίους των κομμάτων ή συνδυασμών τους 

εξής χώρους για την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων, ομιλιών και άλλων 

εκδηλώσεων που προγραμματίζουν:  

• τις Κεντρικές Πλατείες της Πόλης, 

• την αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου,  



• την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο 

Στην κεντρική πλατεία θα υπάρχει εξέδρα την οποία θα τοποθετήσει ο Δήμος αν 

ζητηθεί. Μετά από συμφωνία των εκπροσώπων των κομμάτων και των 

συνδυασμών, για την πραγματοποίηση των κεντρικών προεκλογικών τους 

συγκεντρώσεων οι χώροι διατέθηκαν ως εξής: 

• Ν.Δ : Παρασκευή 1 Ιουλίου 

• ΚΚΕ : Παρασκευή 28 Ιουνίου 

6. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις δεν παραχωρούνται από το Δήμο. Η χρήση 

μεγαφωνικών εγκαταστάσεων θα γίνεται λελογισμένα με την προϋπόθεση 

της τήρησης των ωρών κοινής ησυχίας και ο βαθμός της έντασής τους δεν θα 

υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής. 

7. Η περιορισμένη ανάρτηση πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως όμοιων 

αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους θα γίνει με 

βασικό γνώμονα να προστατευθεί η πόλη και η ασφάλεια των πολιτών. Σε 

περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή αεροπανό, που είναι επικίνδυνα για 

την ασφάλεια των πολιτών, ο δήμος υποχρεούται για την αφαίρεση τους. 

8. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέι χρώματα κ.λπ., 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, όπως ισχύει. 

9. Τα κόμματα και οι συνδυασμοί που παίρνουν μέρος στις επερχόμενες 

εκλογές υποχρεούνται να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων 

που τους διατέθηκαν καθώς και για τον καθαρισμό τους από τις κολλητικές 

ουσίες, αφίσες κ.λπ. 

10. Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές που θα τοποθετήσουν οι υποψήφιοι 

συνδυασμοί και τα κόμματα πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους μέσα 

σε οχτώ (8) μέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. 

11. Η διακομματική επιτροπή επιβεβαίωσε ομόθυμα την απόφαση του 

δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής να μην υπάρξει καμία διευκόλυνση ή 

παραχώρηση χώρων στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής 

για την προβολή των φασιστικών της ιδεών στην ιστορική μας συνοικία. 

Δεν παραβρέθηκε κανένα άλλο κόμμα και έως σήμερα δεν έχουμε κάποια 

ενημέρωση για τυχόν αιτήματα τους. Η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου μόνο σε 

περίπτωση που προκύψει ανάγκη σε σχέση με τις αρμοδιότητές της. 

Το πρακτικό τηρήθηκε από την Γραμματέα της επιτροπής κα Στέλλα Φιλοπούλου, 

υπάλληλο του Δήμου Καισαριανής και αφού υπογραφεί από τους 

παραβρισκόμενους θα σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση. 

 



Με τους υπόλοιπους συνδυασμούς που αναφέρονται υπήρξε τηλεφωνική 

επικοινωνία γιατί δεν μπορούσαν να παραβρεθούν. 

 

 
Η  ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ                                                    1. ΡΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

                                                                                                   2. ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 

                                                                                                   3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 

 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Η προβολή των κομμάτων συνδυασμών για τις Βουλευτικές εκλογές που θα 

πραγματοποιηθούν στις 7 Ιούλη του 2019, θα γίνει ισότιμα σε όλους και όχι 

με την ανάλογα με τη εκλογική τους δύναμη. 

2. Με ευθύνη των κομμάτων και συνδυασμών θα κατασκευασθούν και θα 

τοποθετηθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης περίπτερα ή άλλες 

κατασκευές, που θα χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα, οι διατάσεις των 

οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2x2x2m. 

• Σύριζα: Θέση 1 

• Ν.Δ.: Θέση 9 

• ΚΚΕ: Θέση 10 

• ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Θέση 8 



3. Επιτρέπεται στα στέγαστρα των στάσεων αναμονής επιβατών του Δήμου η 

προβολή υπαίθριων μηνυμάτων των κομμάτων και συνδυασμών και όχι των 

υποψηφίων ως εξής: 

• Σύριζα : Δημαρχείο και 10
η
 Καισαριανής 

• Ν.Δ.: Σχολείο και Βρυσάκι «Κάραβελ» 

• ΚΚΕ : Παναγίτσα και Άγιος Νικόλαος 

• Ανταρσύα: Φαρμακείο και 9η Καισαριανής  

• Δημιουργία Ξανά : Αγ. Νικόλαος και Νεκροταφείο 

4. Επιτρέπεται η ανάρτηση με τη μέθοδο της διπλής αφίσας (σάντουιτς) & 

πετραχήλια στις κολώνες της κεντρικής λεωφόρου, πάνω από τα 2,5 μέτρα 

από το κάτω μέρος και έξω από τα εκλογικά κέντρα κάθε κόμματος ή 

συνδυασμού αντίστοιχα. Μπροστά και σε απόσταση 50μ από τα εκλογικά 

κέντρα ο χώρος θα αξιοποιείται από το εκάστοτε κόμμα ή συνδυασμό. 

5. Ο Δήμος διαθέτει στους υποψηφίους των κομμάτων ή συνδυασμών τους 

εξής χώρους για την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων, ομιλιών και άλλων 

εκδηλώσεων που προγραμματίζουν:  

• τις Κεντρικές Πλατείες της Πόλης, 

• την αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου,  

• την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο 

Στην κεντρική πλατεία θα υπάρχει εξέδρα την οποία θα τοποθετήσει ο Δήμος αν 

ζητηθεί. Μετά από συμφωνία των εκπροσώπων των κομμάτων και των 

συνδυασμών, για την πραγματοποίηση των κεντρικών προεκλογικών τους 

συγκεντρώσεων οι χώροι διατέθηκαν ως εξής: 

• Ν.Δ : Παρασκευή 1 Ιουλίου 

• ΚΚΕ : Παρασκευή 28 Ιουνίου 

6. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις δεν παραχωρούνται από το Δήμο. Η χρήση 

μεγαφωνικών εγκαταστάσεων θα γίνεται λελογισμένα με την προϋπόθεση 

της τήρησης των ωρών κοινής ησυχίας και ο βαθμός της έντασής τους δεν θα 

υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής. 

7. Η περιορισμένη ανάρτηση πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως όμοιων 

αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους θα γίνει με 

βασικό γνώμονα να προστατευθεί η πόλη και η ασφάλεια των πολιτών. Σε 

περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή αεροπανό, που είναι επικίνδυνα για 

την ασφάλεια των πολιτών, ο δήμος υποχρεούται για την αφαίρεση τους. 

8. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέι χρώματα κ.λπ., 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, όπως ισχύει. 



9. Τα κόμματα και οι συνδυασμοί που παίρνουν μέρος στις επερχόμενες 

εκλογές υποχρεούνται να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων 

που τους διατέθηκαν καθώς και για τον καθαρισμό τους από τις κολλητικές 

ουσίες, αφίσες κ.λπ. 

10. Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές που θα τοποθετήσουν οι υποψήφιοι 

συνδυασμοί και τα κόμματα πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους μέσα 

σε οχτώ (8) μέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. 

11. Η διακομματική επιτροπή επιβεβαίωσε ομόθυμα την απόφαση του 

δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής να μην υπάρξει καμία διευκόλυνση ή 

παραχώρηση χώρων στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής 

για την προβολή των φασιστικών της ιδεών στην ιστορική μας συνοικία. 

 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) 
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Φασούλα Αλίκη 17)Κοντόσταυλος Γεώργιος 18) 
Σοφιανόπουλος Γεώργιος 19)Καµπάκας Αντώνιος  20) Λυκούδης Αλεβίζος 
21)Βερλέκης Νικόλαος 22) Κακανάκης Ευάγγελος 23) Αλεξοπούλου Μαρία 
24) Κατσαρέλης Νικόδηµος, 25) Γαβρίλης Γεώργιος . 
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