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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
     Αριθμός Απόφασης: 214/2015        
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
                                       Από το πρακτικό αριθμός: 18/2015  
Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
ΘΕΜΑ: Κατανομή θέσεων προβολής που διαθέτει ο Δήμος 
Ωραιοκάστρου και τρόπος χρήσης των χώρων που θα παραχωρηθούν  
στα πολιτικά κόμματα και στις ενώσεις προσώπων των  
επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών (Φ.Ε.Κ. 64/Τ.1ο /28-
6-2015).  
 
  
Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 1-7-2015, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση ύστερα 
από την 15376/1-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε 
καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα 
τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα  (31): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ  
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
3. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
4. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
7. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
12. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
13. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
14. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
15. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
16. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
18. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
19. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 
20. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
21. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
22. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
23. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
26. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ 
27. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
29. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
30. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
31. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
2. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,  
80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου: 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

  ΔΡΥΜΟΥ   Πατσαλάς Κωνσταντίνος Παρών 
  ΛΗΤΗΣ   Χατζηαντωνίου Απόστολος Παρών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ   Γκάτσης Αθανάσιος Παρών 
  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Κουφουνάκης Μιχαήλ Παρών 
  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ   Τερζής Χρήστος Παρών 

 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

  ΜΕΣΑΙΟΥ   Λαζαρίδης Αναστάσιος Παρών 
  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος Παρών 
  ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ   Ζέγος Χρήστος Παρών 

 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος  Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για 
την τήρηση των πρακτικών. 
 

 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και  ζήτησε την έγκριση του Συμβουλίου για τον  έκτακτο και ειδικό 
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, λόγω  των χρονικών περιορισμών που υπάρχουν για 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης  και το οποίο χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον για την 
ομαλή λειτουργία του Δήμου. Το Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του 
θέματος. 
 
 
 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το  1ο και μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής: 
 

Σύμφωνα με την  Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο: 
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του 
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 (Φ.Ε.Κ. 64/Τ.1Ο /28-6-2015)»,  η οποία 
παραπέμπει στο αρ. 44 του Π.Δ. 26/2012  σχετικά με τη διάθεση των χώρων, λόγω 
του δημοψηφίσματος σε  πολιτικά κόμματα και στις ενώσεις προσώπων των  
επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και κάθε άλλης 
οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, το  Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να 
αποφασίσει για τη δάθεση των χώρων. 

 
 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ πρωτ. 21789/28-6-2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο παραπέμπει στην  υπ’ αριθμ. 14473/11-4-2012 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο τρόπος χρήσης των χώρων 
που διατίθενται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα  και στις ενώσεις 
προσώπων των  επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών για την προβολή τους κατά 
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την προεκλογική περίοδο διενέργειας του δημοψηφίσματος της 5ης  Ιουλίου  2015 
καθώς και άλλων λεπτομερειών απαραίτητων για την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων. 
 
  

Σύμφωνα με το αρ. 1 παραγ. 3  της παραπάνω πράξης Νομοθετικού 
περιεχομένου οι χώροι που διατίθενται θα κατανεμηθούν ως εξής: 

 
Α) κατά τα δύο τρία μεταξύ των κομμάτων ανάλογα με την κοινοβουλευτική 

τους δύναμη 
Β) κατά το ένα τρίτο, ισομερώς για το ναι ή όχι μεταξύ των ενώσεων 

προσώπων επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών.  

 
 
Προτείνουμε την κατανομή  των θέσεων προβολής και τον τρόπο χρήσης των 
χώρων που θα παραχωρηθούν από τον Δήμο Ωραιοκάστρου,   ως 
ακολούθως: 
  
1. Σχετικά με τους χώρους αφισοκολλήσεως κατά την προεκλογική περίοδο: 

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει σταντ, όπου το  κάθε πολιτικό 
κόμμα ή ένωση  προσώπων επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών θα αναρτά τις 
ανακοινώσεις του σχετικά με την προεκλογική του δράση. Τα σταντ θα τοποθετηθούν 
στα κάτωθι σημεία: 

●  Στα πρώην κοινοτικά καταστήματα- Δημαρχεία των Δ.Ε. Καλλιθέας και 
Μυγδονίας.  
●  Στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου: στο Δημαρχείο, στο κτίριο Ι. Καποδίστρια, στην 
Κεντρική Αγορά του Ωραιοκάστρου (διασταύρωση οδών Λ. Δημοκρατίας- 
Κομνηνών), στο κτίριο Π. Μελά στο Παλαιόκαστρο, και στην είσοδο του 
Πνευματικού Κέντρου του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού στην Γαλήνη. 

 
2.   Δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης περιπτέρου διαστάσεων 2x2x2μ ύψους στους 
κάτωθι χώρους, μετά από αίτηση του εκάστοτε  πολιτικού κόμματος ή των ενώσεων 
προσώπων επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών.  
 
Στη  Δ.Ε. Ωραιοκάστρου:  

 στο Δημαρχείο 
 στο κτίριο Ι. Καποδίστρια 
 στο κτίριο Π. Μελά στο Παλαιόκαστρο 
 στο Ο.Τ. 15 στην Γαλήνη (οικόπεδο απέναντι από το Δημοτικό 

Σχολείο). 
Στη  Δ.Ε .Μυγδονίας: 

 Λητή: πρώην Δημαρχείο 
 Δρυμός: κτίριο Κοινότητας  
 Μελισσοχώρι: κτίριο Κοινότητας 

Στην Δ.Ε. Καλλιθέας: 
 Νεοχωρούδα: Πνευματικό Κέντρο 
 Πεντάλοφος: πρώην Δημαρχείο  
 Φιλαδέλφεια: πλατεία 
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 Μεσαίο: πλατεία 
 Πετρωτό: αύλειος χώρος Ιερού Ναού 
 Μονόλοφος: πλατεία 

 
3. Συμφωνήθηκαν οι συγκεντρώσεις των πολιτικών κομμάτων ή ενώσεων 
προσώπων των  επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών αν πραγματοποιηθούν, να 
γίνουν στους εξής χώρους: 

 
Δ.Ε. Ωραιοκάστρου: 

       ● Στον πεζόδρομο της Λ. Δημοκρατίας από Βασ. Γεωργίου έως 
Κομνηνών και σε περίπτωση κακοκαιρίας, εντός του κτιρίου Π. Μελά στο 
Παλαιόκαστρο. 

 
Δ.Ε. Μυγδονίας: 

 Λητή: στο πρώην Δημαρχείο ή στο κτίριο ΑΓΝΟ 
 Δρυμός: κτίριο Κοινότητας ή αίθουσα Κ.Α.Π.Η. 
 Μελισσοχώρι: κτίριο Κοινότητας ή Πνευματικό Κέντρο 

Δ.Ε. Καλλιθέας: 
 Πεντάλοφος: αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου ή αίθουσα 

πολλαπλών 
 Νεοχωρούδα: πλατεία ή Πνευματικό Κέντρο 
 Φιλαδέλφεια: πλατεία ή Πνευματικό Κέντρο 
 Μεσαίο: πλατεία ή Πνευματικό Κέντρο 
 Πετρωτό: αύλειος χώρος Ιερού Ναού ή Πνευματικό Κέντρο 
 Μονόλοφος: πλατεία ή Πνευματικό Κέντρο 

 
 Για τις ομιλίες και την  έκδοση των απαραίτητων αδειών θα μεριμνήσουν τα ίδια τα 
κόμματα ή οι ενώσεις προσώπων των  επιστημονικών, επαγγελματικών ή 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των 
πολιτών. 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και 
με τεχνικά μέσα) και η οποία έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την 
απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του : 
 

1. Την παραπάνω εισήγηση  
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων 
3. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 64/Τ.1Ο /28-6-2015) 
4. Την ανάγκη καθορισμού θέσεων προβολής  και τρόπος χρήσης των χώρων 

που θα παραχωρηθούν  στα πολιτικά κόμματα και στις ενώσεις προσώπων 
των  επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών  

5. Το  υπ’ αριθμ. 21789/28-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
6. Το αρ. 44 του Π.Δ. 26/2012   
7. Την υπ’ αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
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Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
 
Καθορίζει τον  τρόπο χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την 
προεκλογική περίοδο διενέργειας του δημοψηφίσματος, το οποίο θα 
διενεργηθεί στις 5-7-2015, στα πολιτικά κόμματα ή ενώσεις προσώπων των  
επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και κάθε 
άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 
14473/11-4-2012 απόφασης του Υπουργού  Εσωτερικών, ως εξής:. 
 
1. Σχετικά με τους χώρους αφισοκολλήσεως κατά την προεκλογική περίοδο: 

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει σταντ, όπου το  κάθε πολιτικό 
κόμμα ή ένωση  προσώπων επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών θα αναρτά τις 
ανακοινώσεις του σχετικά με την προεκλογική του δράση. Τα σταντ θα τοποθετηθούν 
στα κάτωθι σημεία: 

●  Στα πρώην κοινοτικά καταστήματα- Δημαρχεία των Δ.Ε. Καλλιθέας και 
Μυγδονίας.  
●  Στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου: στο Δημαρχείο, στο κτίριο Ι. Καποδίστρια, στην 
Κεντρική Αγορά του Ωραιοκάστρου (διασταύρωση οδών Λ. Δημοκρατίας- 
Κομνηνών), στο κτίριο Π. Μελά στο Παλαιόκαστρο, και στην είσοδο του 
Πνευματικού Κέντρου του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού στην Γαλήνη. 

 
2.   Δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης περιπτέρου διαστάσεων 2x2x2μ ύψους στους 
κάτωθι χώρους, μετά από αίτηση του εκάστοτε  πολιτικού κόμματος ή των ενώσεων 
προσώπων επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών.  
 
Στη  Δ.Ε. Ωραιοκάστρου:  

 στο Δημαρχείο 
 στο κτίριο Ι. Καποδίστρια 
 στο κτίριο Π. Μελά στο Παλαιόκαστρο 
 στο Ο.Τ. 15 στην Γαλήνη (οικόπεδο απέναντι από το Δημοτικό 

Σχολείο). 
Στη  Δ.Ε .Μυγδονίας: 

 Λητή: πρώην Δημαρχείο 
 Δρυμός: κτίριο Κοινότητας  
 Μελισσοχώρι: κτίριο Κοινότητας 

Στην Δ.Ε. Καλλιθέας: 
 Νεοχωρούδα: Πνευματικό Κέντρο 
 Πεντάλοφος: πρώην Δημαρχείο  
 Φιλαδέλφεια: πλατεία 
 Μεσαίο: πλατεία 
 Πετρωτό: αύλειος χώρος Ιερού Ναού 
 Μονόλοφος: πλατεία 

 
3. Συμφωνήθηκαν οι συγκεντρώσεις των πολιτικών κομμάτων ή ενώσεων 
προσώπων των  επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων 

ΑΔΑ: 62Σ1ΩΗΖ-86Ψ



 6 

και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών αν πραγματοποιηθούν, να 
γίνουν στους εξής χώρους: 

 
Δ.Ε. Ωραιοκάστρου: 

       ● Στον πεζόδρομο της Λ. Δημοκρατίας από Βασ. Γεωργίου έως 
Κομνηνών και σε περίπτωση κακοκαιρίας, εντός του κτιρίου Π. Μελά στο 
Παλαιόκαστρο. 

 
Δ.Ε. Μυγδονίας: 

 Λητή: στο πρώην Δημαρχείο ή στο κτίριο ΑΓΝΟ 
 Δρυμός: κτίριο Κοινότητας ή αίθουσα Κ.Α.Π.Η. 
 Μελισσοχώρι: κτίριο Κοινότητας ή Πνευματικό Κέντρο 

Δ.Ε. Καλλιθέας: 
 Πεντάλοφος: αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου ή αίθουσα 

πολλαπλών 
 Νεοχωρούδα: πλατεία ή Πνευματικό Κέντρο 
 Φιλαδέλφεια: πλατεία ή Πνευματικό Κέντρο 
 Μεσαίο: πλατεία ή Πνευματικό Κέντρο 
 Πετρωτό: αύλειος χώρος Ιερού Ναού ή Πνευματικό Κέντρο 
 Μονόλοφος: πλατεία ή Πνευματικό Κέντρο 

  
Για τις ομιλίες και την  έκδοση των απαραίτητων αδειών θα μεριμνήσουν τα ίδια τα 
κόμματα ή οι ενώσεις προσώπων των  επιστημονικών, επαγγελματικών ή 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των 
πολιτών. 
 
 
                       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 214/2015  
 
 
Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη 
λήξη της συνεδρίασης. 
  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    υπογραφή 

 
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

Καρύδης Αθανάσιος 

ΑΔΑ: 62Σ1ΩΗΖ-86Ψ
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