
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
           Δ Η Μ Ο Σ  Φ Υ Λ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. Πρακτικού 10

Αριθ. Απόφ. 345

ΘΕΜΑ : « Επικύρωση πρακτικού διαπαραταξιακής επιτροπής για τον καθορισμό των
χώρων  και  του  τρόπου  χρήσης  αυτών,  που  θα  διατεθούν  κατά  την
προεκλογική περίοδο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις εκλογές για την
ανάδειξη μελών Ευρωκοινοβουλίου που θα διεξαχθούν 26 Μαΐου 2019 καθώς
και για τυχόν επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019 ».

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 14η του μήνα Μαΐου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15 στο Δημοτικό
κατάστημα της Δημοτικής  Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου Φυλής,  ύστερα από πρόσκληση της
Πρόεδρου  κας  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ  ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ,  με  αρ.  πρωτ.  17509/10-5-2019  που
κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 10-5-2019, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό
Συμβούλιο συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής : 
1) Αρβανιτάκη-Περισοράτη Ζωή-Βασιλική Πρόεδρος 18) Αβράμης Γεώργιος

2) -
Αντιπρόεδρο
ς

19)

3) Γιαννοπούλου Φωτεινή Γραμματέας 20)

4) Οικονομάκης Μιχαήλ 21)

5) Μαυροειδής Γεώργιος - Στυλιανός 22)
6) Σαρλάς Μαρίνος 23)
7) Κρητικός  Γεώργιος 24)
8) Χατζητρακόσιας Νικόλαος 25)
9) Καραϊσκάκης Γεώργιος 26)
10) Σχίζας Αθανάσιος 27)
11) Κούρκουλος Γεώργιος 28)
12) Αντωνόπουλος Γεώργιος 29)
13) Μπρέμπος Σπυρίδων 30)
14) Γεωργιάδης Βασίλειος 31)
15) Πουλιάσης Δημήτριος 32)
16) Κουράση Χρυσούλα 33)
17) Τσιουμπρής Δημήτριος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) Παπαϊωάννου Κων/νος -  Αντιπρόεδρος 9) Μαυροειδάκος Ιωάννης
2) Καμπόλης Δημήτριος   10) Μπάρα Ευγενία
3) Καμαρινόπουλος Παναγιώτης 11) Μπουραΐμης Δημήτριος
4) Χειλαδάκης Γκίκας 12) Σκαμαντζούρας Κων/νος
5) Κρεμύδας Ιωάννης 13) Δρόλιας Θεοδόσιος
6) Σονίδης Γεώργιος 14) Αβράμης Σταμάτιος
7) Μαύρος Δαυίδ 15) Σάββας Σάββας
8) Αδάκτυλος Γεώργιος 16) Λουμιώτης Κων/νος



Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, απουσία του Δημάρχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥ, διαπιστωθείσης της απαρτίας,
αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη.

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί  νόμιμα και  οι Πρόεδροι  των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων,  Άνω
Λιοσίων κ. Καματερός Χρήστος, Ζεφυρίου κ. Κοκκίνης Ηλίας και Φυλής κα Λιάκου Ελένη.

Η  Πρόεδρος  εισάγει  προς  συζήτηση  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  που  αφορά  στην
επικύρωση πρακτικού διαπαραταξιακής επιτροπής για τον καθορισμό των χώρων και του τρόπου χρήσης
αυτών, που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις εκλογές για
την  ανάδειξη  μελών  Ευρωκοινοβουλίου  που  θα  διεξαχθούν  26  Μαΐου  2019  καθώς  και  για  τυχόν
επαναληπτικές  της  2ας  Ιουνίου  2019  θέτοντας  υπόψη  το  πρακτικό της  διακομματικής  επιτροπής  που
συνεδρίασε  στις  14/5/2019  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  11:00,  κατόπιν  προσκλήσεως  του  Δημάρχου  και
σύμφωνα με την με αριθμ. 24923/04-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1166/08-04-2019 τεύχος Β και αποφάσισε τα εξής :

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019. 
Με παρόντα μέλη τα εξής : 

1. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ,  ως  εκπρόσωπος  της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

2. ΧΑΤΖΗΛΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,  ως  εκπρόσωπος της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

3. ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ως  εκπρόσωπος  της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

4. ΡΟΥΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως επικεφαλής της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
5. ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ως  εκπρόσωπος  της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΦΥΛΗ.ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ.
6. ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  &  ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ως  εκπρόσωποι  της

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ

Σήμερα την 14 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου του δήμου
Φυλής  «ΜΕΛΙΝΑ  ΜΕΡΚΟΥΡΗ»  μετά  από  την  πρόσκληση  του  Δημάρχου  με  σκοπό  τον
καθορισμό  των  χώρων  καθώς  και  του  τρόπου  χρήσης  αυτών  που  διατίθενται  κατά  την
προεκλογική περίοδο των  εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των τυχόν επαναληπτικών για την
προβολή  των  δημοτικών  παρατάξεων,  των  πολιτικών  κομμάτων  και  των  περιφερειακών
συνδυασμών καθώς και των άλλων λεπτομερειών.

Η εισήγηση του Δήμου Φυλής έχει ως εξής :

«Σύμφωνα με την  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθ.  24923/04.04.2019 που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1166/08.04.2019 τεύχος B’ , λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι  διατάξεις:

1. Των περ. α και β της παρ. 4 του άρθρου 9 καθώς και των περ. α και β της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν.
3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2 Του άρθρου 44 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών» (Α’ 57).
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3. α) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και
έλεγχος  αυτών,  κατά  τις  περιφερειακές  και  δημοτικές  εκλογές»  (Α’138).
     β) Των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 2946/2001 (Α’224).

4. Την ανάγκη καθορισμού των σχετικών λεπτομερειών του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από
τα δημοτικά συμβούλια για την προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο
των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και για τις εκλογές για την
ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ

Ο καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα δημοτικά συμβούλια στους συνδυασμούς
των υποψηφίων, για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  των  δημοτικών  και  περιφερειακών  εκλογών  του  Μαΐου  2019,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

1. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν
στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επικεφαλής των συνδυασμών
υποψήφιοι δήμαρχοι ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των συνδυασμών τους, οι εκπρόσωποι
των  συνδυασμών  των  κοινοτικών  εκλογών  και  μεμονωμένοι  υποψήφιοι  των  κοινοτικών  εκλογών,
συνέρχονται  σε κοινή σύσκεψη,  με πρόσκληση του δημάρχου αμέσως με την έναρξη της  προεκλογικής
περιόδου, ήτοι:

α) για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την προκήρυξή τους,
κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  3  του  άρθρου  1  του  ν.  4255/2014  «Εκλογή  μελών  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  άλλες  διατάξεις»  (Α’  89)  και
β) για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές κατά τα άρθρα 9 παρ. 4 και 114 παρ. 6 του ν. 3852/2010,
αντίστοιχα, με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.

2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των συνδυασμών συμφωνήσουν ομόφωνα, υπογράφεται πρακτικό που
είναι υποχρεωτικό για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα τη διάθεση
των  δημοτικών  χώρων  στα  κόμματα  ή  στους  συνασπισμούς  συνεργαζόμενων  κομμάτων,  στους
συνδυασμούς  των  υποψηφίων  των  δημοτικών,  κοινοτικών  και  περιφερειακών  εκλογών  και  στους
μεμονωμένους  υποψήφιους  των  κοινοτικών  εκλογών,  για  την  προεκλογική  προβολή  τους.
3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν τα πολιτικά
κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις Ευρωεκλογές, οι εκπρόσωποι των
συνδυασμών  των  υποψηφίων  για  τις  κοινοτικές,  δημοτικές  και  περιφερειακές  εκλογές,  το  δημοτικό
συμβούλιο υποχρεούται να καθορίσει  και διαθέσει από μόνο του τους χώρους αναλογικά και επί ίσοις
όροις.  Με  τον  όρο  «αναλογικά»  νοείται,  ότι  η  έκταση  των  χώρων  που  διατίθενται:
α) Προκειμένου για τις Ευρωεκλογές θα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη δύναμη που είχαν τα κόμματα ή οι
συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
τελευταίων εκλογών, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ιδίως για τα πρωτοεμφανιζόμενα στις ευρωεκλογές
κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων, και η δύναμή τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων
βουλευτικών εκλογών.

β) Προκειμένου για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, σε συνδυασμούς με μεγάλη εκλογική δύναμη,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοτικών εκλογών, θα διατεθούν περισσότεροι χώροι για
την προεκλογική τους προβολή, απ' ότι σε συνδυασμούς με μικρή εκλογική δύναμη ή πρωτοεμφανιζόμενους.
Για τους τελευταίους (πρωτοεμφανιζόμενους) συνδυασμούς λαμβάνεται υπόψη και το στοιχείο της τυχόν
υποστήριξής τους από πολιτικό κόμμα ή πολιτικά κόμματα και η εκλογική δύναμη αυτών, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. Δεν θεωρείται πρωτοεμφανιζόμενος ο συνδυασμός
που εμφανίζεται  με διαφορετική ονομασία απ' αυτήν των προηγούμενων δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών,  εφόσον  ο  επικεφαλής  αυτού  υποψήφιος  είναι  το  ίδιο  πρόσωπο.
Η επί «ίσοις όροις» μεταχείριση αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν διασφάλιση ισοδύναμων προϋποθέσεων
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προεκλογικής προβολής κατά την κατανομή των χώρων σε ίση μεταχείριση ως προς τους χώρους εκείνους
οι οποίοι είναι προσφορότεροι λόγω θέσεως για την προεκλογική τους προβολή.

γ)  Προκειμένου  για  τους  συνδυασμούς  υποψηφίων  και  για  τους  μεμονωμένους  υποψηφίους  για  τις
κοινότητες, ο χώρος που θα διατεθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία εκλογών επιμερίζεται εξίσου σε όλους
τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους της οικείας κοινότητας.

4. Η προβολή των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων στους χώρους που διατίθενται γίνεται
μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι ή σε προσωρινά και κινητά που
κατασκευάζονται και τοποθετούνται με δαπάνες των συνδυασμών. Μπορούν όμως να παραχωρηθούν και
άλλοι  χώροι  πρόσφοροι  για  αφισοκόλληση,  ιδιαίτερα  από  τους  δήμους  που  δεν  έχουν  προβεί  στην
κατασκευή και διάθεση στους συνδυασμούς των υποψηφίων, μόνιμων πλαισίων. Μετά τον καθορισμό των
χώρων  αυτών  από  τα  δημοτικά  συμβούλια  ή  τον  οικείο  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,
απαγορεύεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.

5. Επιτρέπεται κατ'  εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους συνδυασμούς,  καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων
κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες
από 2x2x2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις  της παρ. 3 αυτής της απόφασης. Στους χώρους αυτούς δεν
επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.

6.  Σε περίπτωση που οι  δήμοι,  έχουν τοποθετήσει  μόνιμα πλαίσια σε στύλους των οργανισμών κοινής
ωφέλειας  και  των  Ο.Τ.Α.,  τα  πλαίσια  αυτά  διατίθενται  στους  συνδυασμούς  και  στους  μεμονωμένους
υποψήφιους επίσης αναλογικά και επί ίσοις όροις. Με τον ίδιο τρόπο διατίθενται τα σταθερά πλαίσια της
εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους και που την προεκλογική περίοδο
διατίθενται στους συνδυασμούς, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

7. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό ή αεροπανό ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και
λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή αεροπανό οι δήμοι υποχρεούνται για την άμεση
αφαίρεσή τους.

8. Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς) σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα
δημοτικά συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και
δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία.

9.  Απαγορεύεται  η  χρήση  πλαστικών  σημαιών  και  γενικά  προεκλογικού  διαφημιστικού  υλικού,  από
πλαστική  ύλη,  επειδή  το  υλικό  αυτό  δεν  είναι  ανακυκλώσιμο  και  επιβαρύνει  το  περιβάλλον.  Επίσης
απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέι, χρώματα κ.λπ. Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή
συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων όπως και σε χώρους, επίσης, που
καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001.

10. Απαγορεύεται  η χρήση διαφημιστικών τρυκ,  γιατί  η μαζική ρίψη τους συμβάλλει  στη ρύπανση των
πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.

11. Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που
έχουν  διατεθεί,  σύμφωνα  με  την  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  σε  άλλους  συνδυασμούς  ή
μεμονωμένους υποψηφίους.

12.  Οι  συνδυασμοί  καθώς  και  οι  μεμονωμένοι  υποψήφιοι  οφείλουν  να  φροντίζουν  για  την  ευπρεπή
εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων
από τις κολλητικές ουσίες κ.λπ.

13. Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί,
πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα των εκλογών.
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Μετά  την  πάροδο  της  προθεσμίας  αυτής,  οι  δήμοι  υποχρεούνται  να  τα  απομακρύνουν  ή  να  τα
καταστρέψουν.

Μετά τα ανωτέρω ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Να καθορισθούν οι χώροι που θα διατεθούν στα πολιτικά κόμματα που μετέχουν στις εκλογές για
την  ανάδειξη  των  μελών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  στους  συνδυασμούς  των  Περιφερειακών,
Δημοτικών και Κοινοτικών Συνδυασμών για την ομαλή διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας τους και
συγκεκριμένα για συγκεντρώσεις και ομιλίες, ενόψει των Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 ως εξής :

Α. Για την Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, προτείνονται 
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Η πλατεία Δημαρχείου (εκτός των ημερών του πανηγυριού της 21ης Μαϊου)
2. Η πλατεία Μητροπόλεως πλησίον του Αγίου Κωνσταντίνου (εκτός των ημερών του πανηγυριού της 21 ης

Μαϊου)
3. Θεατράκι Βορεινό Ζωφριάς
ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1.  Αίθουσα  «Μελίνα  Μερκούρη»  Δημαρχείο,  Πλατεία  Ηρώων  (Αποκλείεται  η  χρήση  της  μετά  την
16/5/2019, λόγω συγκέντρωσης του εκλογικού υλικού που θα διατεθεί στους δικαστικούς αντιπροσώπους)
2. Τα κλειστά Γυμναστήρια της Ζωφριάς και Δροσούπολης (απογευματινές ώρες και εφόσον δεν διεξάγεται
προγραμματισμένος αγώνας)
3. ΚΑΠΗ Δήμου Φυλής επί της λεωφόρου Φυλής (τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών και τις
πρωινές και απογευματινές του Σαββάτου και της Κυριακής. Για μία χρήση μόνο από κάθε πολιτικό κόμμα
και συνδυασμό).

Β. Για την Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου, προτείνονται
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Πλατεία δημαρχείου Ζεφυρίου.
2. Πλατεία Λιάρου.
ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Γήπεδο Σπάρτακου (απογευματινές ώρες και εφόσον δεν διεξάγεται προγραμματισμένος αγώνας).
2. Θεατράκι Αίθριου Αττικής οδού.
3. Πνευματικό κέντρο Ζεφυρίου. (Για μία χρήση μόνο, από κάθε πολιτικό κόμμα και συνδυασμό)

Γ. Για την Δημοτική Ενότητα Φυλής, προτείνονται
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

1. Πλατεία Δημαρχείου.

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Φυλής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
Α. Η διάθεση των χώρων για την τοποθέτηση των περιπτέρων, μπροστά από τα εκλογικά τμήματα της
δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων θα γίνει, μόνο, κατόπιν αιτήσεως των εκπροσώπων των  πολιτικών
κομμάτων και των συνδυασμών η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και
ώρα 14:00, η δε κατανομή θα γίνει με αρχή την δύναμη των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή
και για τα κόμματα που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή και πληρούν τις προϋποθέσεις, θα διατεθούν
χώροι για τοποθέτηση περιπτέρων με σειρά προτεραιότητας. 
Β. Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, εκπροσώπου
του πολιτικού κόμματος και συνδυασμού, που θα αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε απαιτούμενη δράση
και ζήτημα που ήθελε προκύψει.
Γ. Τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας για την κατασκευή και λειτουργία (περιπτέρων, πινάκων
ανακοινώσεων κ.λ.π.) θα βαρύνουν αποκλειστικά τα πολιτικά κόμματα και τους συνδυασμούς.
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        Δ. Η κατανομή των θέσεων θα έχει ως εξής:
Δ  1. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΥΡΙΖΑ,  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  ΛΑΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  –  ΧΡΥΣΗ  ΑΥΓΗ,  ΚΙΝΗΜΑ  ΑΛΛΑΓΗΣ,
ΠΟΤΑΜΙ, Κ.Κ.Ε. , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Δ  2. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΠΟΥΣ,  ΔΥΝΑΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  –  ΑΛΛΑΓΗΣ,  ΛΑΊΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΥΛΗΣ,  αλλάΖΟΥΜΕ,  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΗ, ΦΥΛΗ. ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Δ. 3  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΔΥΝΑΜΗ  ΖΩΗΣ,  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΥΓΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ, ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ., ΑΝΤΑΡΣΙΑ, ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΑΓΗ   ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ,  ΑΥΤΗ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΗ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Μετά  την  συζήτηση  που  ολοκληρώθηκε  με  την  ανταλλαγή  απόψεων  μεταξύ  των  εκπροσώπων  των
δημοτικών παρατάξεων αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Ο Δήμος Φυλής, μετά από αίτημα των εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων, θα παραδώσει
κιόσκια στις δημοτικές παρατάξεις κατά την ημέρα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019,  στις θέσεις
που ορίζονται στο επισυναπτόμενο  σκαρίφημα στο Σχολικό Συγκρότημα των Άνω Λιοσίων (1ο

Λύκειο, 1ο Γυμνάσιο, 4ο Δημοτικό και 2ο Νηπιαγωγείο), επί της οδού Θεοφίλου. Για τα υπόλοιπα
εκλογικά τμήματα που θα στεγαστούν  στα σχολεία των Άνω Λιοσίων (1ο Δημοτικό Σχολείο,  2ο

Γυμνάσιο,  2ο Λύκειο  και  7ο Δημοτικό  Σχολείο),  του  Ζεφυρίου  (2ο Δημοτικό  Σχολείο  και  1ο

Γυμνάσιο) και της Φυλής (Δημοτικό Σχολείο), οι θέσεις κατανέμονται αναλόγως, αλλά τα περίπτερα
ή κιόσκια θα στηθούν με ευθύνη και δαπάνη των συνδυασμών)

2. Για τις ημέρες της διοργάνωσης του πανηγυριού δηλαδή 19, 20 & 21 Μαΐου 2019, θα στηθούν
περίπτερα επί  του πεζοδρόμου μπροστά από το Δημαρχείο,  έξω από το χώρο της πλατείας,  με
δαπάνη των συνδυασμών.

3. Ο Δήμος Φυλής θα συνδράμει στην απομάκρυνση του περιπτέρου που  τοποθετήθηκε από πολιτικό
κόμμα, εντός του χώρου της πλατείας, πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε από τους εκπροσώπους των συνδυασμών και 
ανατέθηκε στο Δήμαρχο να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς επικύρωση».

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δ.Σ. αφού είδε την από 14/5/2019 απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής για το σχετικό

θέμα, την με αριθμ. 24923/04-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1166/08-04-2019 τεύχος Β,

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ ε ι

Κατά πλειοψηφία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και καθορίζει τους χώρους και τον τρόπο
χρήσεις αυτών, που θα διατεθούν στα πολιτικά κόμματα που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους συνδυασμούς των Περιφερειακών, Δημοτικών και
Κοινοτικών  Συνδυασμών  για  την  ομαλή  διεξαγωγή  της  προεκλογικής  εκστρατείας τους  και
συγκεκριμένα για συγκεντρώσεις και ομιλίες, ενόψει των Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και
για τυχόν επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019 ως εξής :

Α. Για την Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, ορίζονται 
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Η πλατεία Δημαρχείου (εκτός των ημερών του πανηγυριού της 21ης Μαΐου)
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2. Η πλατεία Μητροπόλεως πλησίον του Αγίου Κωνσταντίνου (εκτός των ημερών του πανηγυριού της
21ης Μαΐου)
3. Θεατράκι Βορεινό Ζωφριάς
ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1.  Αίθουσα  «Μελίνα  Μερκούρη»  Δημαρχείο,  Πλατεία  Ηρώων  (Αποκλείεται  η  χρήση  της  μετά  την
16/5/2019,  λόγω  συγκέντρωσης  του  εκλογικού  υλικού  που  θα  διατεθεί  στους  δικαστικούς
αντιπροσώπους)
2.  Τα  κλειστά  Γυμναστήρια  της  Ζωφριάς  και  Δροσούπολης  (απογευματινές  ώρες  και  εφόσον  δεν
διεξάγεται προγραμματισμένος αγώνας)
3. ΚΑΠΗ Δήμου Φυλής επί της λεωφόρου Φυλής (τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών και
τις πρωινές και απογευματινές του Σαββάτου και της Κυριακής. Για μία χρήση μόνο από κάθε πολιτικό
κόμμα και συνδυασμό).

Β. Για την Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου, ορίζονται
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Πλατεία δημαρχείου Ζεφυρίου.
2. Πλατεία Λιάρου.
ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Γήπεδο Σπάρτακου (απογευματινές ώρες και εφόσον δεν διεξάγεται προγραμματισμένος αγώνας).
2. Θεατράκι Αίθριου Αττικής οδού.
3. Πνευματικό κέντρο Ζεφυρίου. (Για μία χρήση μόνο, από κάθε πολιτικό κόμμα και συνδυασμό)

Γ. Για την Δημοτική Ενότητα Φυλής, ορίζονται
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

2. Πλατεία Δημαρχείου.

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
2. Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Φυλής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
Α. Η διάθεση των χώρων για την τοποθέτηση των περιπτέρων, μπροστά από τα εκλογικά τμήματα
της  δημοτικής  ενότητας  Άνω  Λιοσίων  θα  γίνει,  μόνο,  κατόπιν  αιτήσεως  των  εκπροσώπων  των
πολιτικών κομμάτων και των συνδυασμών η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη 22
Μαΐου  2019  και  ώρα  14:00,  η  δε  κατανομή  θα  γίνει  με  αρχή  την  δύναμη  των  κομμάτων  που
εκπροσωπούνται στη Βουλή και για τα κόμματα που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή και πληρούν τις
προϋποθέσεις, θα διατεθούν χώροι για τοποθέτηση περιπτέρων με σειρά προτεραιότητας. 
Β.  Σε  κάθε  αίτηση  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  το  ονοματεπώνυμο  του  φυσικού  προσώπου,
εκπροσώπου του πολιτικού κόμματος και συνδυασμού, που θα αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε
απαιτούμενη δράση και ζήτημα που ήθελε προκύψει.
Γ. Τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας για την κατασκευή και λειτουργία (περιπτέρων, πινάκων
ανακοινώσεων κ.λ.π.) θα βαρύνουν αποκλειστικά τα πολιτικά κόμματα και τους συνδυασμούς.

        Δ. Η κατανομή των θέσεων θα έχει ως εξής:
Δ  1. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ,
ΠΟΤΑΜΙ, Κ.Κ.Ε. , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Δ  2. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΠΟΥΣ,  ΔΥΝΑΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  –  ΑΛΛΑΓΗΣ,  ΛΑΊΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΦΥΛΗΣ,  αλλάΖΟΥΜΕ,  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΕΝΩΣΗ  ΦΥΛΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΗ, ΦΥΛΗ. ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Δ. 3  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ, ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ., ΑΝΤΑΡΣΙΑ, ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
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ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΑΓΗ   ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ,  ΑΥΤΗ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΗ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Επίσης επικυρώνει τα εξής :
1. Ο Δήμος Φυλής, μετά από αίτημα των εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων, θα παραδώσει

κιόσκια στις  δημοτικές  παρατάξεις  κατά την ημέρα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019,  στις
θέσεις  που  ορίζονται  στο  επισυναπτόμενο   σκαρίφημα  στο  Σχολικό  Συγκρότημα  των  Άνω
Λιοσίων (1ο Λύκειο, 1ο Γυμνάσιο, 4ο Δημοτικό και 2ο Νηπιαγωγείο), επί της οδού Θεοφίλου. Για
τα υπόλοιπα  εκλογικά τμήματα που θα στεγαστούν στα σχολεία των Άνω Λιοσίων (1ο Δημοτικό
Σχολείο, 2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο και 7ο Δημοτικό Σχολείο), του Ζεφυρίου (2ο Δημοτικό Σχολείο
και 1ο Γυμνάσιο) και της Φυλής (Δημοτικό Σχολείο), οι θέσεις κατανέμονται αναλόγως, αλλά τα
περίπτερα ή κιόσκια θα στηθούν με ευθύνη και δαπάνη των συνδυασμών)

2. Για τις ημέρες της διοργάνωσης του πανηγυριού δηλαδή 19, 20 & 21 Μαΐου 2019, θα στηθούν
περίπτερα επί του πεζοδρόμου μπροστά από το Δημαρχείο, έξω από το χώρο της πλατείας, με
δαπάνη των συνδυασμών.

3. Ο  Δήμος  Φυλής  θα  συνδράμει  στην  απομάκρυνση  του  περιπτέρου  που  τοποθετήθηκε  από
πολιτικό κόμμα, εντός του χώρου της πλατείας, πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης. 

Μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Τσιουμπρής Δημήτριος με τις παρατηρήσεις του όπως αναλυτικά αναφέρονται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
            Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται.

              Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα μέλη

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ
        ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές Απόσπασμα      
Εκ του Πρακτικού

Ο Δήμαρχος      
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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