ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 726/2010
Περίληψη
Κατανομή των κοιν/στων δημοτικών χώρων για
την προβολή των συνδυασμών κατά την
προεκλογική περίοδο των δημοτικών &
περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010
και καθορισμός του τρόπου χρήσης τους.
Σήμερα 15 Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή
και ώρα 20:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-10-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξέθεσε στο συμβούλιο
τα εξής:
Επειδή η σημερινή συνεδρίαση είναι έκτακτη, θα πρέπει το συμβούλιο πρώτα
να αποφανθεί επί του κατεπείγοντος των θεμάτων. Συμφωνείτε για το κατεπείγον και
απρόβλεπτο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
θέμα το οποίο έκρινε ως κατεπείγον και απρόβλετπο, ο πρόεδρος εισηγούμενος το
θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-10-2010 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με το άρθρο 44 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 96/2007 – ΦΕΚ 116 Α΄)
προβλέπεται η διάθεση χώρων της υπαίθριας διαφήμισης των Ο.Τ.Α. στα πολιτικά
κόμματα που μετέχουν στις εκλογές.
Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι ο τρόπος χρήσης των χώρων αυτών και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Με την αρ. αρ. 45635/10-8-10 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1289
Β΄) καθορίσθηκε ο τρόπος χρήσης των χώρων που διατίθενται από του Δήμους που
διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους.
Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι «Οι επικεφαλής των
συνδυασμών υποψήφιοι δήμαρχοι ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των
συνδυασμών τους συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη με πρόσκληση του δημάρχου αμέσως με την
έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών, με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών».

Με την αρ. 9826/12-10-2010 πρόσκλησή μας κλήθηκαν οι συνδυασμοί σε
σύσκεψη στις 15-10-2010, κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, προκειμένου να
κατανεμηθούν οι κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι και να καθορισθεί ο τρόπος χρήσης
τους για την προβολή των συνδυασμών που μετέχουν στις δημοτικές και
περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010.
Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση προβλέπεται επίσης ότι «Σε περίπτωση
που οι εκπρόσωποι των συνδυασμών συμφωνήσουν ομόφωνα, υπογράφεται πρακτικό που είναι
υποχρεωτικό για το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με
μοναδικό θέμα τη διάθεση των δημοτικών και κοινοτικών χώρων στους συνδυασμούς των
υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους».

Με βάση τα ανωτέρω επισυνάπτουμε το από 15-10-2010 πρακτικό της
επιτροπής εκπροσώπων των συνδυασμών που μετέχουν στις δημοτικές και
περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, και παρακαλούμε, για την έγκρισή του.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-10-2010 πρακτικό
της επιτροπής των εκπροσώπων των συνδυασμών που μετέχουν στις Δημοτικές και
Περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-10-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 402/84 προγενέστερη απόφασή του, όπως αυτή ισχύει, με την οποία
καθορίστηκαν οι χώροι στους οποίους επιτρέπονται πράξεις εμπορικής διαφήμισης
και η προβολή πολιτικών και άλλων κομμάτων.
3.- Το από 15-10-2010 πρακτικό επιτροπής εκπροσώπων των συνδυασμών που
μετέχουν στις Δημοτικές & Περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, για την

προβολή των εκλογικών συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο, για τη διάθεση
των κοιν/στων χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης τους.
4.- Ότι το παραπάνω θέμα είναι κατεπείγον και απρόβλεπτο λόγω των επικείμενων
Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών και της πρόσφατης κατάθεσης των
υποψηφίων συνδυασμών στο Πρωτοδικείο Βέροιας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 44 τη
εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 96/2007-ΦΕΚ 116/Α΄) καθώς και των αριθ. 45635/10-810 και 9826/12-10-2010 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα.
Β) Αποδέχεται το από 15-10-2006 πρακτικό της Επιτροπής Εκπροσώπων των
Συνδυασμών που μετέχουν στις Δημοτικές & Περιφερειακές εκλογές της 7ης
Νοεμβρίου 2010, για την κατανομή κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και καθορισμό
του τρόπου χρήσης της για την προβολή της στην πόλη της Βέροιας κατά την
προεκλογική περίοδο, το οποίο έχει ως εξής:
1. Συγκροτείται επιτροπή από εκπροσώπους των συνδυασμών που μετέχουν στις
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, η οποία θα λειτουργήσει σε
επίπεδο Δήμου Βέροιας για τη ρύθμιση θεμάτων προεκλογικού χαρακτήρα
αποτελούμενη από τους :
α. Γεώργιο Μιχαηλίδη, Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Νεολαίας, εκπρόσωπο Δήμου Βέροιας.
β. Παύλο Παυλίδη, εκπρόσωπο συνδυασμού «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»
γ. Αικατερίνη Σαρρή, εκπρόσωπο συνδυασμού «Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
δ. Γαρυφαλιά Παπαδημητρίου, εκπρόσωπο συνδυασμού «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
ε. Ιωάννη Λαμπίδη, εκπρόσωπο συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
στ. Γεώργιο Κουτσούκη, εκπρόσωπο συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (ΔΗΜΟΣ)
ζ. Γεώργιο Κουτσούκη, εκπρόσωπο συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
η. Έλσα Μανωλοπούλου, εκπρόσωπο συνδυασμού «ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
θ. Γιάννη Αγγέλογλου, εκπρόσωπο συνδυασμού «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ι. Χάρη Κουρουζίδη, εκπρόσωπο συνδυασμού «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
Οι εκπρόσωποι των συνδυασμών «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

2. Η προβολή των συνδυασμών στους χώρους που διατίθενται γίνεται :
α) Μέσα στα μόνιμα και σταθερά πλαίσια που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται σήμερα
για την υπαίθρια διαφήμιση και
β) Σε κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με δαπάνες των συνδυασμών (ή
κατ’ εξαίρεση του Δήμου Βέροιας).
Μετά τον καθορισμό των χώρων αυτών από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας,
δεν επιτρέπεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.
3. Τα μόνιμα πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης (και τα κινητά πλαίσια που θα
κατασκευασθούν) διατίθενται στους συνδυασμούς αναλογικά και επί ίσοις όροις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Π.Δ. 96/07 (ΦΕΚ 116 Α΄) και τα
οριζόμενα στη με αρ. 45635/10-8-10 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1289 Β΄),
για την προβολή τους στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέροιας.
Τα παραπάνω πλαίσια είναι:

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
1

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)

1
1
1

«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

1

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ –
ΕΛΗΑΣ

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

3

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

1

2

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ
- ΠΑΣΤΕΡ

3

2

(ΔΗΜΟΣ)

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»

1

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1
1

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

3

ΕΛΗΑΣ

2

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1
1

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
1

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

4

ΑΝΟΙΞΕΩΣ
94

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

5

ΑΝΟΙΞΕΩΣ
90

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)

1

«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)

1
1

6

ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

3

0

«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

Α/
Α

ΘΕΣΗ

ΣΤΑΘΕ
ΡΑ

ΚΙΝΗΤ
Α

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
1

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)

1

«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1
1

7

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
(ΑΓ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ)

1

4

7

1
1
1
1
1
1

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ
ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ,
ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»
(ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ
ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

8

ΒΕΡΟΗΣ –
ΔΗΜΗΤΡΑΣ

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ,
ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»
(ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1
1
1

9

ΓΕΦΥΡΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤ
ΑΣ

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ
ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

3

0

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ,
ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»
(ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
1

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»

1

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

10

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
(5Ο Δ.Σ.)

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

1

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ
ΙΔΕΕΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

11

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ –
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

2

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ
ΙΔΕΕΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

1
1

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1
1

12

0

11

«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ»

1

«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»

1

ΙΣΡΑΗΛΙΝΑ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)

1
1
1
1
1
1

(ΔΗΜΟΣ)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ
ΙΔΕΕΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
1

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)

1

«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

14

Μ.
ΜΠΟΤΣΑΡΗ

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

15

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1

0

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)

1

«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

16

ΠΑΠΑΓΟΥ

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

17 ΛΑΖΟΧΩΡΙ

1

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

18

ΜΕΣΗ

2

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
(ΔΗΜΟΣ)

19 ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ

2

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

0

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ
ΙΔΕΕΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

1

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1

ΣΥΝΟΛΟ

31

24

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Α/Α

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1.

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» (ΔΗΜΟΣ)

5

2

7

2.

«ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

4

2

6

3.

«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (ΔΗΜΟΣ)

5

2

7

4.

«ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

4

2

6

5.

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (ΔΗΜΟΣ)

2

2

4

6.

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1

3

4

3

2

5

2

2

4

1

3

4

2

2

4

2

2

4

31

24

55

7.
8.
9.
10.
11.

«ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ» (ΔΗΜΟΣ)
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
ΣΥΝΟΛΑ

4. Κάθε συνδυασμός έχει το δικαίωμα κατασκευής (με δικές του δαπάνες) και
τοποθέτησης των εξής :
α. Ενός (1) κινητού ταμπλώ διαστάσεων 1,20 Χ 2,20, μπροστά από το
Εκλογικό του Κέντρο. Σε περίπτωση που κάποιος συνδυασμός έχει το Εκλογικό του

Κέντρο σε μη κεντρικό δρόμο, δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης του ταμπλώ στον
πλησιέστερο κεντρικό δρόμο.
β. Ενός (1) κινητού ταμπλώ διαστάσεων 1,20 Χ 2,20, που θα το τοποθετήσει
σε κάθε Τοπικό Διαμέρισμα (ήτοι από 1 για κάθε συνδυασμό σε κάθε ένα από τα
Τοπικά Διαμερίσματα: Άμμου, Αγ. Βαρβάρας, Ασωμάτων, Ράχης, Τριποτάμου,
Γεωργιανών, Καστανιάς, Κουμαριάς, Κ. Βερμίου), σε σημείο που δεν παρεμποδίζεται
η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε
μορφής κυκλοφοριακά προβλήματα.
5. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κατασκευή (με δαπάνη των συνδυασμών) και
τοποθέτηση ενός (1) καλαίσθητου περιπτέρου ανά συνδυασμό, εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από
2Χ2Χ2 μέτρα, σε σημεία της επιλογής τους (εκτός της περιοχής κέντρου της πόλης
Βέροιας ήτοι του άξονα των οδών Μητροπόλεως – Βενιζέλου – Εληάς – Ανοίξεως
και οπωσδήποτε εκτός των πλατειών και του ευρύτερου χώρου τους) με την
προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν
δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής κυκλοφοριακά προβλήματα – και
ύστερα από συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας (Δημοτική Αστυνομία).
6. Σε περίπτωση πραγματοποίησης κεντρικής εκδήλωσης άλλου συνδυασμού
στο χώρο τοποθέτησης των ανωτέρω (υπό παρ. 4 & 5) περιπτέρων, αυτά θα
παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
7. Σύμφωνα με την αρ. 45635/10-8-10 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 1289 Β΄) επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς) σε ανοικτούς
χώρους με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής κυκλοφοριακά
προβλήματα.
8. Σύμφωνα με την αρ. 45635/10-8-10 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 1289 Β΄) δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή πάσης φύσεως άλλων
αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που
τοποθετούνται πανώ η αεροπανώ ο Δήμος Βέροιας υποχρεούται να τα αφαιρέσει
αμέσως.
9. Σύμφωνα με την αρ. 45635/10-8-10 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 1289 Β΄) δεν επιτρέπεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά
προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, και η χρήση διαφημιστικών
τρυκ, εφόσον το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον.
Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώματα κ.λ.π. και
η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων ή
σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001.
10. Σύμφωνα με την αρ. 45635/10-8-10 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 1289 Β΄) δεν επιτρέπεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ γιατί η μαζική ρίψη
τους συμβάλλει στη ρύπανση της πόλης 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 σε άλλους συνδυασμούς, σύμφωνα με την
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
12. Σε περίπτωση που ένας συνδυασμός δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη την
αφισοκόλλησή του, οι θέσεις που του αντιστοιχούν θα παραμένουν κενές και δεν θα
επικαλύπτονται από τους υπόλοιπους συνδυασμούς.

13. Οι συνδυασμοί 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.λ.π.
14. Ο Δήμος Βέροιας θα παραχωρήσει για την προεκλογική περίοδο σε κάθε
έναν από τους συνδυασμούς, μετά από αίτησή τους, 2 (δύο) θέσεις δωρεάν
στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων (κοντά στα εκλογικά τους κέντρα, σε σημεία που θα
υποδειχθούν από τη Δημοτική Αστυνομία.
Κάθε θέση θα δηλώνεται με την τοποθέτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο του
αυτοκινήτου.
Οι πινακίδες θα κατασκευασθούν με ευθύνη των πολιτικών κομμάτων και θα
θεωρηθούν από την Δημοτική Αστυνομία.
Οι παραχωρούμενες θέσεις θα διαφυλάσσονται με ευθύνη των συνδυασμών.
15. Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης κεντρικής εκδήλωσης στην πόλη
της Βέροιας οποιουδήποτε των ανωτέρω συνδυασμών, όλα τα σταθερά και κινητά
πλαίσια της περιοχής, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση (δηλ.
και των υπολοίπων συνδυασμών) διατίθενται από το βράδυ της προηγούμενης μέχρι
το πέρας της εκδήλωσης στο συνδυασμό που πρόκειται να πραγματοποιήσει την
εκδήλωση.
16. Σε περίπτωση που στην ανωτέρω κεντρική εκδήλωση φιλοξενηθεί
πρόεδρος πολιτικού κόμματος ή επικεφαλής συνασπισμού κομμάτων, όλα τα σταθερά
και κινητά πλαίσια σε ολόκληρη την πόλη της Βέροιας (δηλ. όλων των συνδυασμών)
διατίθενται από το βράδυ της προηγούμενης μέχρι το πέρας της εκδήλωσης στο
συνδυασμό που πρόκειται να πραγματοποιήσει την εκδήλωση.
17. Οποιεσδήποτε κατασκευές, που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί,
πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα
διεξαγωγής των εκλογών (ή των τυχόν επαναληπτικών).
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο Δήμος Βέροιας οφείλει να τα
απομακρύνει ή να τα καταστρέψει. Μέσα στην ίδια προθεσμία οι συνδυασμοί,
υποχρεούνται γενικότερα, με δαπάνη τους να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην
προηγούμενη κατάσταση.
18. Για τη χρήση των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τους συνδυασμούς
ισχύουν όσα καθορίζονται με την αρ. 49317/1-9-10 (ΦΕΚ 1358 Β΄) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.
19. Όλοι οι συνδυασμοί συμφωνούν να διαφυλάξουν την αισθητική της πόλης
και να διασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της κοινωνικής της ζωής, παίρνοντας μέτρα
κατά της αφισορύπανσης με την αποφυγή κατάχρησης διανομής ή ρίψης έντυπου
υλικού, αναγραφής συνθημάτων σε επιφάνειες τοίχων, δρόμων και πεζοδρομίων και
ανάρτησης αεροπανώ.
20. Όλα οι συνδυασμοί δεσμεύονται να περιφρουρήσουν το ήπιο πολιτικό
κλίμα, να επιδιώξουν αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο και γενικά να συμβάλουν με
την όλη τους πρακτική στην ομαλή διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα.
Με τα παραπάνω οριζόμενα συμφώνησε εκφράζοντας επιφύλαξη ο
εκπρόσωπος του υποψήφιου συνδυασμού για τον Δήμο Βέροιας και για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «Λαϊκή Συσπείρωση».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 726 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18-10-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

