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ΘΕΜΑ: «∆ιάθεση δηµοτικών χώρων στα κόµµατα ή στους 
συνασπισµούς συνεργαζοµένων κοµµάτων για την προεκλογική 
προβολή τους για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 17ης/6/2012 
και ψήφιση πίστωσης 4.400,00 € για την πληρωµή δαπάνης 
προµήθειας ειδών εστιάσεως κλπ. για τα µέλη των εφορευτικών 
επιτροπών των εκλογικών τµηµάτων του ∆ήµου».  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
30.05.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6161/24-
5-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 12/2012) του Προέδρου αυτού κ. 
Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 100/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:  6917 / 8-6-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 30.5.2012 έκτακτης 
Συνεδρίασης Νο. 13/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής           Παπανίκα Αικατερίνη                                        
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                    Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή    
Μπόβος Χαράλαµπος                                        Παπακώστας Γεώργιος 
Κότσιρας Παύλος                                              Κοσµά Σταυρούλα        
Παΐδας Αδαµάντιος                                           Βαλασσάς Βεργής 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη         Χωρινός Ζαχαρίας                                                            
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                          Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Νικολόπουλος Φώτης                                      Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος   
Παπαλουκά Ευτυχία                                 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος                                          
Κουτσάκης Μιχαήλ  
Αγαγιώτου Βασιλική     
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Παπανικολάου Νικόλαος                                          
Καραβίας Γεώργιος                                           
Χατζηδάκη Μαρία                                             
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                   
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

 

Απουσίες :  

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής έκτακτης δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

µοναδικό  θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συµφώνησε να 

συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και 
µε βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 6205/24-5-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς 
Γραφείου ∆ηµάρχου και το υπ΄αριθµ. πρωτ. 6270/25-5-2012 διαβιβαστικό έγγραφο 
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του Τµήµατος Λογιστηρίου του ∆ήµου του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Α)  
 Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
ΘΕΜΑ : «∆ιαβίβαση Πρακτικού ∆ιακοµµατικής Επιτροπής για τη διάθεση των 
δηµοτικών χώρων στα κόµµατα ή στους συνασπισµούς συνεργαζοµένων 
κοµµάτων για την προεκλογική προβολή τους.» 
 

 Σύµφωνα µε : 
• τις διατάξεις του άρθρου 44 του Π.∆ 26/2012 , 
• το αριθ. Πρωτ. 19654/19-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών – Γεν. ∆/ση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων – ∆/ση 
Εκλογών, 

• την αριθ. Πρωτ. 6059/22-5-2012 Πρόσκληση της κας ∆ηµάρχου για 
συγκρότηση ∆ιακοµµατικής Επιτροπής ,  

• το αριθ. Πρωτ. 6205/24-5-2012 Πρακτικό της ∆ιακοµµατικής 
Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε µετά από πρόσκληση της κας 
∆ηµάρχου και αποφάσισε οµόφωνα. 

 
Παρακαλείσθε όπως άµεσα συγκαλέσετε ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε  
µοναδικό θέµα τη διάθεση των δηµοτικών χώρων στα κόµµατα ή στους 
συνασπισµούς συνεργαζοµένων κοµµάτων για την προεκλογική προβολή 
τους. 

 
 

Η ∆ήµαρχος 
 
 

Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη 
 

 
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια  24-5-2012 
                 Αρ. Πρωτ. 6205 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
      ∆ΗΜΟΣ                
 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ              
----------------------------------------- 
Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµάρχου           
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        ---------------------     
Ταχ. ∆/νση : ∆εκελείας 97 
Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη 
Τηλ.: 213-2049021 
 
                

                                                                                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σήµερα 24 Μαϊου 2012, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ., οι υπογράφοντες:  
 

1. Ευτυχία Γαϊτανά -Αποστολάκη, ∆ήµαρχος Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος 

2. Ιωάννης Κανέλλος, εκπρόσωπος της Τοπικής Κοµµατικής Οργάνωσης 
Νέας ∆ηµοκρατίας (Ν.∆.)  στη Νέα Φιλαδέλφεια 

3. Γεώργιος Σαραντόπουλος , εκπρόσωπος της Τοπικής Κοµµατικής 
Οργάνωσης  Νέας ∆ηµοκρατίας (Ν.∆) στη Νέα Χαλκηδόνα 

4. Καρόγλας Πολύβιος ,εκπρόσωπος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού 
Κινήµατος (ΠΑΣΟΚ) 

5. Γκούµα ∆ανάη, εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος 
(Κ.Κ.Ε.) 

6. Καλύβη Μαρία, εκπρόσωπος του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α) 

7. Παντελιάς Μιλτιάδης,εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου 
Συναγερµού ( ΛΑ.Ο.Σ). 

8. Πουλάκης Ιωάννης, εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς. 
 

συνήλθαµε στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, µετά από πρόσκληση της κας. 
∆ηµάρχου ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, 
προκειµένου να συζητηθεί ο «καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων 
που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα 
και σε συνασπισµούς συνεργαζόµενων κοµµάτων για την 
προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών». 
 
Απόντες ήταν: 

• Το κόµµα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» το οποίο  διά του εκπροσώπου 
του, κ. Μ. Καραγιάννη,  κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας δήλωσε ότι 
επιθυµεί να του παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος που του είχε παραχωρηθεί 
στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, πρόταση που έγινε οµόφωνα 
αποδεκτή από τα µέλη της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής,  και 

•  ο εκπρόσωπος της «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ» κ. Ρ. Αρβανίτης , ο 
οποίος δήλωσε ότι δεν θα συµµετάσχει, δεδοµένης της επίσηµα 
ανακοινωθείσης  συνεργασίας  µε το κόµµα της  Νέας ∆ηµοκρατίας. 
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκαν οµόφωνα τα εξής:  

 
 

Α. Χώροι προς παραχώρηση. 
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 Τα κόµµατα θα  τοποθετήσουν καλαίσθητα περίπτερα ή τραπέζια µε 

τέντα, των οποίων οι διαστάσεις δεν θα είναι µεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 µέτρα . 

α. Η Νέα ∆ηµοκρατία θα τοποθετήσει τραπέζι µε οµπρέλα έµπροσθεν της 

 Τράπεζας ALPHA BANK επί της Λεωφ. ∆εκελείας 87 -89. 

β. Το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετήσει τραπέζι µε οµπρέλα 2X2 επί της οδού 

∆εκελείας 120   

γ. Το Κ.Κ.Ε θα τοποθετήσει ένα περίπτερο 2Χ2Χ2 επί της οδού ∆εκελείας 

102 έµπροσθεν του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ» και ένα τραπέζι 2Χ1 επί της οδού ∆εκελείας 20 πριν από το  

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΠΕΡΑ». 

δ. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α θα τοποθετήσει ένα περίπτερο ξύλινο 2Χ2Χ2 στον 

πεζόδροµο επί της οδού ∆εκελείας 106 ( έµπροσθεν οικοπέδου δίπλα στο 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΝΕΟΣ ΚΡΙΝΟΣ») και ένα τραπεζάκι 

2Χ1 µε τέντα επί της οδού ∆εκελείας 48.   

ε. Ο ΛΑ.Ο.Σ. θα τοποθετήσει ένα περίπτερο 2Χ2 επί της ∆εκελείας 83 

έµπροσθεν του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος « Ο ΚΩΣΤΑΣ» 

(πιάτσα ΤΑΞΙ) 

στ. Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θα τοποθετήσει τραπέζι µε τέντα 3Χ3 επί 

της οδού ∆εκελείας 85 & Πλατείας Ελ. Βενιζέλου 14 έµπροσθεν του 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «EVEREST» µεταξύ πίλαρ και 

περιπτέρου. 

ζ. Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα τοποθετήσουν περίπτερο 2Χ2Χ2 επί της 

οδού ∆εκελείας 104 έµπροσθεν της Τράπεζας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ». 

 

 

 

 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

        

Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη       

       Σαραντόπουλος Γεώργιος 
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      Κανέλλος Ιωάννης 

       Καρόγλας Πολύβιος 

       Γκούµα ∆ανάη   

      Καλύβη Μαρία  

      Παντελιάς Μιλτιάδης 

      Πουλάκης Ιωάννης 

      Καραγιάννης Μιχάλης 

 

Β)  

Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση - Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισµού έτους 2012 
    
Κύριε Πρόεδρε  
 
   Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για το οικ. έτος 2012 
είναι εγγεγραµµένος ο Κ. Α. 02.00.6443.001 µε τίτλο «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές 
και λοιπά θεάµατα (συµπεριλαµβάνονται βραβεία & έπαθλα)» διαµορφωµένης 
πίστωσης  11.000,00€                                 
 
    Παρακαλείται  το ∆.Σ , µε απόφασή του, να ψηφίσει  πίστωση ποσού 4.400,00€ 
του ανωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 σύµφωνα µε το άρθρο 158 
παρ3 του Ν.3463/06, προκειµένου να καλυφθούν οι δαπάνες που θα προκύψουν, 
µέχρι του ποσού των 4.400,00€, από τη σίτιση των µελών των εφορευτικών 
επιτροπών των Βουλευτικών εκλογών που θα πραγµατοποιηθούν στις 17 Ιουνίου 
2012 (Ο αριθµός των εκλογικών τµηµάτων του ∆ήµου είναι πενήντα έξι (56) και 
υπολογίζεται η σίτιση επτά (7) ατόµων ανά εκλογικό τµήµα, πέντε (5) τα µέλη της 
εφορευτικής επιτροπής και δύο (2) οι αστυνοµικοί). 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις υποβληθείσες εισηγήσεις, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 
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• τις διατάξεις του άρθρου 44 του Π.∆ 26/2012 , 
• το αριθ. Πρωτ. 19654/19-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γεν. 

∆/ση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων – ∆/ση Εκλογών, 
• την αριθ. Πρωτ. 6059/22-5-2012 Πρόσκληση της κας ∆ηµάρχου για 

συγκρότηση ∆ιακοµµατικής Επιτροπής ,  
• το αριθ. Πρωτ. 6205/24-5-2012 Πρακτικό της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής, η 

οποία συνεδρίασε µετά από πρόσκληση της κας ∆ηµάρχου και αποφάσισε 
οµόφωνα. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/06 (∆.Κώδικας) 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) 
Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 6205/24-5-2012 Πρακτικό της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής για 
την διάθεση δηµοτικών χώρων εντός της διοικητικής περιφέρειας του ∆ήµου και τον 
καθορισµό του τρόπου χρήσης αυτών στα πολιτικά κόµµατα ή στους συνασπισµούς 
συνεργαζοµένων κοµµάτων για την προεκλογική προβολή τους για τις Γενικές 
Βουλευτικές Εκλογές της 17ης/6/2012, σύµφωνα µε το οποίο καθορίζονται :  

 

Χώροι προς παραχώρηση. 

 Τα κόµµατα θα  τοποθετήσουν καλαίσθητα περίπτερα ή τραπέζια µε 

τέντα, των οποίων οι διαστάσεις δεν θα είναι µεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 µέτρα . 

α. Η Νέα ∆ηµοκρατία θα τοποθετήσει τραπέζι µε οµπρέλα έµπροσθεν της 

 Τράπεζας ALPHA BANK επί της Λεωφ. ∆εκελείας 87 -89. 

β. Το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετήσει τραπέζι µε οµπρέλα 2X2 επί της οδού 

∆εκελείας 120   

γ. Το Κ.Κ.Ε θα τοποθετήσει ένα περίπτερο 2Χ2Χ2 επί της οδού ∆εκελείας 

102 έµπροσθεν του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ» και ένα τραπέζι 2Χ1 επί της οδού ∆εκελείας 20 πριν από το  

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΠΕΡΑ». 

δ. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α θα τοποθετήσει ένα περίπτερο ξύλινο 2Χ2Χ2 στον 

πεζόδροµο επί της οδού ∆εκελείας 106 ( έµπροσθεν οικοπέδου δίπλα στο 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΝΕΟΣ ΚΡΙΝΟΣ») και ένα τραπεζάκι 

2Χ1 µε τέντα επί της οδού ∆εκελείας 48.   

ε. Ο ΛΑ.Ο.Σ. θα τοποθετήσει ένα περίπτερο 2Χ2 επί της ∆εκελείας 83 

έµπροσθεν του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος « Ο ΚΩΣΤΑΣ» 

(πιάτσα ΤΑΞΙ) 
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στ. Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θα τοποθετήσει τραπέζι µε τέντα 3Χ3 επί 

της οδού ∆εκελείας 85 & Πλατείας Ελ. Βενιζέλου 14 έµπροσθεν του 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «EVEREST» µεταξύ πίλαρ και 

περιπτέρου. 

ζ. Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα τοποθετήσουν περίπτερο 2Χ2Χ2 επί της 

οδού ∆εκελείας 104 έµπροσθεν της Τράπεζας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ». 

 

Β)  

 

Εγκρίνει την δαπάνη για τη σίτιση των µελών των εφορευτικών επιτροπών των 
εκλογικών τµηµάτων του ∆ήµου κατά τις Βουλευτικές Εκλογές που θα 
πραγµατοποιηθούν στις 17 Ιουνίου 2012 και ψηφίζει σχετική πίστωση ποσού 
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00 €)  σε βάρος του 
υπ’αριθµ. Κ.Α 02.00.6443.001 µε τίτλο : «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και 
λοιπά θεάµατα (συµπεριλαµβάνονται βραβεία & έπαθλα)» διαµορφωµένης 
πίστωσης ποσού 11.000,00 ευρώ του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικ. έτους 2012 για την κάλυψη της δαπάνης.  
 
• Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των προτεινόµενων εκλογικών τµηµάτων του ∆ήµου 

είναι πενήντα έξι (56) και υπολογίζεται η σίτιση επτά (7) ατόµων ανά εκλογικό 
τµήµα, εκ των οποίων πέντε (5) είναι τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής και 
δύο (2) οι αστυνοµικοί. 

 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   100/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 
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Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Καθαριότητας & ∆ηµ. Αστυνοµίας 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών 
- ∆/νση ∆ηµ. Αστυνοµίας 
- Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
- Τµήµα Λογιστηρίου 
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