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Κατανομή των χώρων 

προβολής των κομμάτων και τον 

καθορισμό της χρήσης αυτών 

ενόψει των Βουλευτικών  Εκλογών 

της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 

Κ α τ ά      π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) Παπαδόπουλου 

Γρηγορίου και 6) Σιδερά Χρυσής διότι, θεωρούν πως 

πρέπει να διατεθούν τα σπιτάκια στα κόμματα, με την 

προϋπόθεση ότι θα προπληρώσουν το κόστος μεταφοράς τους  

και ότι θα καθοριστεί ο χρόνος επιστροφής τους. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα  

διότι, θεωρούν πως πρέπει να διατεθούν τα σπιτάκια στα 

κόμματα, με την προϋπόθεση ότι θα προπληρώσουν το κόστος 

μεταφοράς τους, αναλαμβάνοντας και το κόστος συντήρησης, 

και ότι θα καθοριστεί ο χρόνος επιστροφής τους. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, θεωρεί πως πρέπει να διατεθούν 

τα σπιτάκια στα κόμματα, με την προϋπόθεση ότι θα 

προπληρώσουν το κόστος μεταφοράς τους  και ότι θα 

καθοριστεί ο χρόνος επιστροφής τους. Σε όσα κόμματα δεν 

μπορούν να πάρουν σπιτάκια, να τους δοθούν οι παγόδες.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, θεωρεί πως πρέπει να 

διατεθούν τα σπιτάκια στα κόμματα, με την προϋπόθεση ότι 

θα προπληρώσουν το κόστος μεταφοράς τους  και ότι θα 

καθοριστεί ο χρόνος επιστροφής τους. Σε όσα κόμματα δεν 

μπορούν να πάρουν σπιτάκια, να τους δοθούν οι παγόδες. Στο 

τέλος, πρότεινε, η παρούσα απόφαση να έχει εφαρμογή και 

στις δημοτικές εκλογές. 

 

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη, ο οποίος εκτιμά πως η δημοτική αρχή, επειδή 

υπάρχουν οι δυνατότητες, να μεριμνήσει για τα κόμματα που 

δεν φρόντισαν να έχουν το σπίτι τους, ενώ είχαν απεριόριστες 

οικονομικές δυνατότητες και παλαιότερα είχαν ολόκληρα 

οικοδομικά τετράγωνα μέσω τοπικών φορέων και γινόταν 

εκταμίευση. Υπό την έννοια αυτή, πρέπει να συμπάσχει η 

δημοτική αρχή με την αδυναμία των μεγάλων κομμάτων και 

να παραχωρήσει τα σπιτάκια. 
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