ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ
7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Ο Δήμαρχος Κερκυραίων με την υπ.αριθμ.26567/14-10-2010 απόφασή του, όρισε
Επιτροπή αποτελούμενη από το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Παύλο Μεταλληνό, ως
Πρόεδρό της και μέλη τους κ.κ: Χριστίνα Κωστελλέτου- Προϊστάμενη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών, Γεράσιμο Βλάσση - Προϊστάμενο Δ/νσης Δημοτικής
Αστυνομίας και εισηγητή στην εν λόγω Επιτροπή, Φώτη Σκούρτη- Προϊστάμενο
Γραφείου Πολιτισμού, Ανδρέα Λαβράνο, Προϊσταμένο
Γραφείου Ελέγχου
Κατασκευών και εκδόσεως αδειών υπαίθριας διαφήμισης, Ιωάννα ΜεταλληνούΠροϊσταμένη τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατ/σης, Σπύρο Ντράνο –Υπεύθυνο
συνεργείων εκλογών κα Ελένη Μπόγδου-Υπεύθυνη γραφείου εκλογών.
Με την παραπάνω απόφαση ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η υπάλληλος
γραφείου του Δημοτολογίου, κα Όλγα Γερογιάννη με αναπληρώτρια την κα Μαρία
Δημέγγελη, Δημοτική Υπάλληλο Δ.Ε.
Σκοπός της επιτροπής είναι:
 Η ομαλή διεξαγωγή σε πολιτισμένο επίπεδο του προεκλογικού αγώνα των
συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της
7ης Νοεμβρίου 2010.
 Η προστασία του περιβάλλοντος από την ασύδοτη αφισορύπανση και
ηχορύπανση.
 Η κατάρτιση προγράμματος προεκλογικών ομιλιών και συγκεντρώσεων,
καθώς επίσης του καθορισμού του χώρου και χρόνου διεξαγωγής των
κεντρικών ομιλιών των συνδυασμών στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου.
Κατόπιν της παραπάνω απόφασης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της παραπάνω
Επιτροπής, παρουσία του Δημάρχου Κερκυραίων, κ.Σωτήρη Μικάλεφ, στη
συνεδριακή αίθουσα του Ιονικού Πολιτιστικού Κέντρου-Φαληράκι, την Τετάρτη 27
Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10.00
Στη σύσκεψη ήταν παρόντες οι Εκπρόσωποι των παρακάτω συνδυασμών για τις
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 , εκτός από τον
Εκπρόσωπο του συνδυασμού «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ», με υποψήφιο
Περιφερειάρχη τον κ.Σ.Βλάχο :
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ:
1. Συνδυασμός «ΕΜΠΡΟΣ Μ΄ΕΣΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ», με
εκπρόσωπο την κα Α.Λουκανάρη
2. Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», με εκπρόσωπο
την κα Α. Παππά
3. Συνδυασμός
Ι.Βλαχόπουλο

«ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ», με εκπρόσωπο τον κ.

4. Συνδυασμός «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ», με εκπρόσωπο τον
κ.Σάββα Πουλημένο
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5. Συνδυασμός «ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ», με εκπρόσωπο τον κ.Κ.Νίκου
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
1. Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ
εκπρόσωπο την κα Α. Παππά

ΝΗΣΩΝ», με

2. Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΧΩΝ (ΑΝ.Α.Σ.Α) ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», με εκπρόσωπο την κα
Α. Λουκανάρη
3. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», με εκπρόσωπο τον κ. Ν.
Μηλιώτη
4. Συνδυασμός «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
με εκπρόσωπο τον κ. Μαυροζούμη

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ»,

5. Συνδυασμός «ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», με εκπρόσωπο τον
κ. Γ. Κουλούρη
6. Συνδυασμός «ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», με εκπροσώπους την κα Μ.
Δαγκλή και τον κ. Σ. Μάνεση
καθώς και τα μέλη της συσταθείσας από το Δήμαρχο Κερκυραίων Επιτροπής
Εκλογών, ως επίσης και ο Δημοτικός Υπάλληλος του Γραφείου Πολεοδομικών
Εφαρμογών κ .Ι. Ραψομανίκης.

Στη σύσκεψη τέθηκε υπόψη των μελών της επιτροπής η με αριθμ.45635/1008-2010 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με την
κατανομή και τον τρόπο χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική
περίοδο και τονίστηκε η ανάγκη καθορισμού των ωρών λειτουργίας και του βαθμού
έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής, που θα τοποθετηθούν από
αυτούς και θα παραχωρηθούν από τον Δήμο.
Ο εισηγητής της εν λόγω Επιτροπής κ.Γεράσιμος Βλάσσης - Προϊστάμενος
Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας αναφέρεται στα αιτήματα των συνδυασμών
υποψηφίων για τις προεκλογικές εκδηλώσεις-ομιλίες και στη δυσκολία καθορισμού
των ημερομηνιών που αιτούνται λόγω των κοινών εκλογών για Δήμο και Περιφέρεια.
Οι εκπρόσωποι του Συνδυασμού «ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», κ. κ. Σ.
Μάνεσης και Μ. Δαγκλή προτείνουν η κεντρική ομιλία του συνδυασμού τους να γίνει
την Παρασκευή 5/11/2010 λόγω του ότι δεν υπάρχει δημοτικός συνδυασμός του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Κέρκυρα και επίσημος εκπρόσωπός του για τις Περιφερειακές
εκλογές είναι ο συνδυασμός του κ. Η. Μπεριάτου.
Ο κ.Βλάσσης υπενθυμίζει ότι βάσει της υπ. αριθμ.45635/10-08-2010
προαναφερόμενης Υπουργικής απόφασης αναλογικά σε συνδυασμούς με μεγάλη
εκλογική δύναμη σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοτικών ή
νομαρχιακών εκλογών, θα διατεθούν περισσότεροι χώροι για την προεκλογική τους
προβολή, απ΄ότι σε συνδυασμούς με μικρή εκλογική δύναμη ή
πρωτοεμφανιζόμενους.
Ο εκπρόσωπος του Συνδυασμού
«ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ», κ.
Ι.Βλαχόπουλος τονίζει ότι σέβεται την Περιφέρεια αλλά μπορούν κεντρικές ομιλίες
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συνδυασμών υποψηφίων Περιφερειαρχών να γίνουν και σε άλλα νησιά, η τοπική
όμως κοινωνία ενδιαφέρεται περισσότερο για τις δημοτικές εκλογές.
Ο εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»,
κ.Κουλούρης προτείνει να καθοριστούν οι ημερομηνίες των προεκλογικών
εκδηλώσεων-ομιλιών βάσει της ημερομηνίας των αιτημάτων των συνδυασμών και
κατάθεσής των στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κερκυραίων.
Προτάθηκε επίσης η λύση των διπλών ομιλιών αλλά όλοι οι εκπρόσωποι των
συνδυασμών-εκτός της κας Σ.Παππά- ήταν αρνητικοί.
Τέλος λόγω του ότι δεν επαρκεί ο χώρος του Δημοτικού Θεάτρου για να
ικανοποιήσει τα αιτήματα όλων των συνδυασμών, οι οποίοι αιτούνται χώρο για την
Πέμπτη 4/11/2010 και Παρασκευή 5/11/2010, προτάθηκε και συμφωνήθηκε με την
αρνητική ψήφο του κ.Ι. Βλαχόπουλου – εκπροσώπου του συνδυασμού
«ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ», να χρησιμοποιηθεί έναντι τιμήματος-το οποίο θα
πληρώσουν από κοινού οι συνδυασμοί-και ο χώρος του κινηματογράφου ΟΡΦΕΑΣ.
Ο εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ
ΙΟΝΙΑ», κ.Μαυροζούμης ζητά χώρο για τη διανομή του υλικού.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και εκφράστηκαν διάφορες απόψεις για τον τρόπο
με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει η προεκλογική κίνηση μέσα σε πολιτισμένα
επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαιτερότητα της Κέρκυρας.
Το σχέδιο συμφωνίας διαμορφώνεται ομόφωνα, ως εξής:

1. Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων με σπρέι και χρώματα σε όλη την
περιοχή του Δήμου και η χρήση πλαστικών σημαιών.

2. .Θα κατανεμηθεί αναλογικά και επί ίσοις όροις ο αριθμός των ταμπλό του
Δήμου, όπως ο Νόμος ορίζει, σε κάθε συνδυασμό και απαγορεύεται η
αφισοκόλληση εκτός αυτών.

3. Απαγορεύεται μέχρι την ημέρα των εκλογών η χρήση των ταμπλό του Δήμου
για οποιοδήποτε άλλο σκοπό και για το λόγο αυτό έχει ειδοποιηθεί η αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου. Θα επιδειχθεί σεβασμός στα ταμπλό των Γραφείων
Κηδειών.

4. Καθορίζουμε τις ώρες λειτουργίας και το βαθμό έντασης των μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων
των συνδυασμών, κατά την προεκλογική αυτή περίοδο, καθώς επίσης και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ως ακολούθως:
 Χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και
οχήματα των συνδυασμών επιτρέπεται μόνο μία ημέρα πριν από τις
προγραμματισμένες κεντρικές συγκεντρώσεις και κατά τις παρακάτω ώρες:
α) 19.00 έως 22.00 την παραμονή της συγκέντρωσης
β) 11.00 έως 13.00 την ημέρα της συγκέντρωσης
γ) Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν από την
προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης
δ) Δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας μετά την λήξη της συγκέντρωσης.
 Κατά τις παραπάνω ώρες επιτρέπεται η εκφώνηση μόνο συνθημάτων. Κατ’
εξαίρεση επιτρέπεται η μετάδοση μουσικών υποκρούσεων και ασμάτων στις
περιπτώσεις (γ) και (δ) της προηγούμενης παραγράφου.
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Σημειώνεται ότι όσον αφορά τις τοπικές συγκεντρώσεις και ομιλίες των
υποψηφίων αυτές θα ανακοινώνονται από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις
μόνο εντός των συγκεκριμένων τοπικών ορίων.
 Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής σε
περίπτερα ή άλλες κατασκευές, που θα τοποθετηθούν από τους συνδυασμούς,
σε χώρους που θα παραχωρηθούν από το Δήμο, έστω και αν σε κάποιο από
αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικού κέντρου.
 Απαγορεύεται απολύτως η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων στα
γραφεία που γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα ή σχολεία, καθώς και στα
οχήματα που προσεγγίζουν τους ανωτέρω χώρους.
 Ο βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής.

5. Απαγορεύεται

η ανάρτηση αεροπανό και πανό σε όλη την περιοχή του

Δήμου.

6. Ο Δήμος θα διαθέσει το χώρο του Δημοτικού Θεάτρου για την παρουσία των
υποψηφίων των συνδυασμών και τις συνεντεύξεις τύπου. Θα πρέπει να
προηγηθεί συνεννόηση των ενδιαφερόμενων με τον κ. Φώτη Σκούρτη ( τηλ.
26610 40676) Προϊστάμενο του Γραφείου Πολιτισμού, για τη δέσμευση και
χρήση του ανωτέρω χώρου από τους συνδυασμούς, διαδικασία κατά την
οποία θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

7. Ο Δήμος θα διαθέσει το Δημοτικό Θέατρο για οποιαδήποτε προεκλογική
εκδήλωση ή ομιλία υποψήφιου μέχρι και την Παρασκευή 5/11/ 2010 και όχι
αργότερα της ημερομηνίας αυτής. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να
προηγηθεί συνεννόηση των ενδιαφερόμενων με τον κ. Φώτη Σκούρτη ( τηλ.
26610 40676) Προϊστάμενο του Γραφείου Πολιτισμού, για την δέσμευση και
χρήση του ανωτέρω χώρου, διαδικασία κατά την οποία θα τηρηθεί απόλυτη
σειρά προτεραιότητας.

8. Απαγορεύεται η πορεία αυτοκινητοπομπών στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.
9. Οι κεντρικές ομιλίες των συνδυασμών θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό
Θέατρο, ως εξής:
Δευτέρα 1/11/2010

Τρίτη 2/11/2010
Τετάρτη 3/11/2010
Πέμπτη 4/11/2010
Παρασκευή 5/11/2010

ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» για τις δημοτικές εκλογές και ο
Συνδυασμός
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» για τις περιφερειακές
εκλογές.
ο
Συνδυασμός
«ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ» για τις δημοτικές εκλογές
ο Συνδυασμός «ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ» για τις
δημοτικές εκλογές.
ο Συνδυασμός «ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
για τις περιφερειακές εκλογές.
ο Συνδυασμός «ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» για
τις περιφερειακές εκλογές.
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Επίσης θα πραγματοποιηθούν και οι παρακάτω κεντρικές ομιλίες των
συνδυασμών, ως εξής:
Τετάρτη 3/11/2010

Πέμπτη 4/11/2010

Παρασκευή 5/11/2010

στο χώρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου ο
Συνδυασμός
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ
(ΑΝ.Α.Σ.Α) ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», για τις
περιφερειακές εκλογές και ο συνδιασμός
«ΕΜΠΡΟΣ Μ’ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
για τις Δημοτικές εκλογές.
στο χώρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου ο
Συνδυασμός «ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ» ή με
πρωτοβουλία του ιδίου του συνδυασμού στον
κινηματογράφο ΟΡΦΕΑ, για τις δημοτικές
εκλογές.
στον κινηματογράφο ΟΡΦΕΑ ο Συνδυασμός
«ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», για τις
περιφερειακές εκλογές.

Για το χώρο του Δημοτικού Θεάτρου ο Δήμος:
α) Αναλαμβάνει να καλύψει ηχητικά και φωτιστικά την κεντρική ομιλία
των συνδυασμών με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες που
έχει. Εάν αυτές δεν επαρκούν θα συμπληρωθούν από τους συνδυασμούς με
ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση τους.

β) Το Δημοτικό Θέατρο δεν διαθέτει μηχανήματα VIDEO WALL.
γ) Η χωρητικότητα της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου είναι επτακοσίων
(700) καθισμάτων.
Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος, οι συνδυασμοί αυτοί
θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση εκτός
Δημοτικού Θεάτρου, ώστε με την βοήθεια των γιγαντοοθονών, που θα
προμηθευτούν οι εκπρόσωποι των συνδυασμών, να καταστεί δυνατή η
απευθείας μετάδοση των ομιλιών και από τον κόσμο που θα βρίσκεται εκτός
του Θεάτρου.

δ) Οι υπεύθυνοι των συνδυασμών θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή και
επικοινωνία με τον υπεύθυνο του Δημοτικού Θεάτρου κ. Φώτη Σκούρτη,
για την ομαλή λειτουργία των εκδηλώσεών τους, αλλά και την ασφάλεια
των συμπολιτών που θα βρίσκονται στο χώρο του θεάτρου.

στ)

Στην περίπτωση που επιλεγεί άλλος χώρος με ευθύνη των
συνδυασμών, θα πρέπει ο κάθε συνδυασμός να φροντίσει να καλύψει την
κεντρική ομιλία με δική του υλικοτεχνική υποδομή και με άδεια της
Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς επίσης το πρωί να στηθεί η
εξέδρα και το βράδυ να ξεστηθεί.

10. Ο κάθε συνδυασμός μπορεί να τοποθετήσει επί των πεζοδρομίων της οδού Γ.
Θεοτόκη – Πλατεία Σαρόκου και Ευγενίου Βουλγάρεως έως την Εθνική
Τράπεζα περίπτερα, διαστάσεων 2Χ2Χ2 μ. ή τραπεζάκια για διακίνηση
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εκλογικού υλικού και θα επιτρέπεται να προβάλλονται φωτεινές διαφάνειες
(slides) στους χώρους μπροστά από τα περίπτερα των συνδυασμών σε οθόνες
διαστάσεων 2μ. x 2μ., χωρίς ήχο και με την προϋπόθεση, ότι δεν
παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν
δημιουργείται οποιοδήποτε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Επομένως η προβολή
τους θα επιτρέπεται από την εσωτερική πλευρά των πεζοδρομίων, με δική
τους οικονομική επιβάρυνση

11. .Η τοποθέτηση των κινητών περιπτέρων ή των τραπεζιών, θα γίνει ως εξής:
1) Ο Συνδυασμός «ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ» στο πεζοδρόμιο μπροστά
στην ALPHA BANK Σαρόκου
2) Ο Συνδυασμός «ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ» και ο Συνδυασμός
«ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο.
3) Ο Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και ο
Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ»
μπροστά στο άγαλμα Κ. Γεωργάκη.
4) Ο Συνδυασμός
«ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» στο
πεζοδρόμιο μπροστά στην Εθνική Τράπεζα.
5) Ο Συνδυασμός «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» απέναντι από
πρώην κινηματογράφο ΠΑΛΛΑΣ, εμπρός από το φαρμακείο Κοσκινά.
6) Ο Συνδυασμός «ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» μπροστά από την
Αγροτική Τράπεζα
7) Ο
Συνδυασμός
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ (ΑΝ.Α.Σ.Α) ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ»
και ο συνδιασμός «ΕΜΠΡΟΣ Μ’ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
για τις Δημοτικές εκλογές, μπροστά από το κατάστημα ΟΚΑΖΙΟΝ.
8) Ο Συνδυασμός «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ
ΙΟΝΙΑ» απέναντι από το ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΝΟ.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν άλλοι συνδυασμοί θα διατεθούν
ανάλογοι χώροι.

12. Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές που θα τοποθετήσουν οι συνδυασμοί
πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, διαφορετικά θα αποσυρθούν από τον Δήμο
και επιπλέον, θα αποκτήσει την κυριότητά τους.

13. Τα κινητά ξύλινα ταμπλό, που θα τοποθετηθούν συνολικά στην περιοχή του
Δήμου Κερκυραίων από τους συνδυασμούς θα είναι διαστάσεων 1 μ. x 1,5
μ., δεν θα τοποθετηθούν σε οδικούς κόμβους ώστε να μην παρεμποδίζεται η
ορατότητα των διερχομένων οδηγών. και συγκεκριμένα θα κατανεμηθούν ως
εξής:
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14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΑΜΠΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Συνδυασμός

«ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ» ΚΑΙ «ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ/Α
«ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ»
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΚΑΙ
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔ. ΣΥΝΕΡΓ. ΑΡΧΩΝ
(ΑΝ.Α.Σ.Α) ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΗΣΙΑ»

Α’
Ταμπλό

Β’
Ταμπλό

Γ’
Ταμπλό
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ALPHA
BANK

Μπέκιου Μαντούκι

Σκάλα Δημάρχου

Καμπανιόλου

Στάση Δεσύλλα

Δημοτικό Θέατρο

Μανδούκι ΕΛΠΑ

Μερκούρης Καφέ
αρόκο

Κοφινέτα

Εθνική Τράπεζα

SERANO

«ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ»,

Φαρμακείο Κοσκινά- Γ.
Θεοτόκη

Πλατεία Ψυχιατρείου

«ΕΠΤΑΝΗΣIAKΗ ΑΝΑΓΕΝ/ΗΣΗ»

Ο.Τ.Ε. Λεωφόρος
Αλεξάνδρας

MARKS AND
SPENCER

«ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘ/ΝHΣ”

Εμπορικό Κέντρο

Ιόνιο
Πανεπιστήμ.

Δ΄ Ταμπλό
Πεντοφάναρο ΤΑΧΙ
Πεντοφάναρο Στάση

Ο συνδιασμός «ΕΜΠΡΟΣ Μ’ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» δεν έχει συμπεριληφθεί.
Σε περίπτωση που εμφανιστούν άλλοι συνδυασμοί θα διατεθούν ανάλογοι χώροι.
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15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

«ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ
ΖΕΙΣ» ΚΑΙ
«ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Κέρκυρα
Γκόλφ
Ιόνιο Παν/μιο
(Ρ.Βουλευτών)
Παλαιόπολη
Στάση Δεσύλλα
Εργ. Κατοικίες
Τρία Γεφύρια

«ΙΟΝΙΟ
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟ»

Λεύκα
Λ.Αλεξάνδρας

(απέναντι της
Αστυνομίας )
Καμπανιόλου
Σταθμός
Σαρόκο
Τεμπλόνι

«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» &
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ»

ΑΝ.Α.Σ.Α

Σωτηριώτισσα

«ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞ
Η ΕΥΘΥΝΗΣ»

Λαϊκή

Λ. Αλεξάνδρας
Μαράσλειο

Παλαιό Λιμάνι
Μαύρος Γάτος

Αλ. Δαρρή –
Ανεμόμυλος
Αφετηρία
Δασιάς

Δημοτικό
Θέατρο

Πίπιλα

ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΚΙΝΗΣΗ Ιονίου

«ΕΠΤΑΝΗΣ/ΚΗ
ΑΝΑΓΕΝ/ΗΣΗ»

1ο -5ο Γυμνάσιο Λεωφ.Αλεξάνδ
ρας(μπροστά
από
Αστυνομία)
Εργατικές
Κατοικίες

«ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ»

Αγία
Αικατερίνη
Σταθμός
Σαρόκο

Στάση Γκίκα
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Τέλος και σύμφωνα με το Νόμο τον έλεγχο και την τήρηση της συμφωνίας
αυτής έχει ο Δήμος Κερκυραίων. Για το λόγο αυτό συστάθηκε ειδικό συνεργείο, το
οποίο θα καταστρέφει τις αφίσες και ότι άλλο υλικό δεν συμπεριλαμβάνεται στη
συμφωνία αυτή.
Οι εκπρόσωποι των συνδυασμών μπορούν να καταγγέλλουν κάθε παράβαση
της συμφωνίας αυτής, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Παύλο
Μεταλληνό και στο μέλος της Επιτροπής και Προϊστάμενο Δ/νσης Δημοτικής
Αστυνομίας, κ. Γεράσιμο Βλάσση στο τηλέφωνο 26610-27778.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κερκυραίων
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Χριστίνα Κωστελλέτου – Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Γεράσιμος Βλάσσης – Προϊστάμενος Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας
Φώτιος Σκούρτης – Προϊστάμενος Γραφείου Πολιτισμού
Ανδρέας Λαβράνος – Προϊστάμενος Γραφείου Ελέγχου Κατασκευών και εκδόσεως
αδειών Υπαίθριας διαφήμισης.
Ιωάννα Μεταλληνού - Προϊσταμένη τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατ/σης
Σπύρος Ντράνος – Υπεύθυνος συνεργείων εκλογών
Ελένη Μπόγδου – Υπεύθυνη γραφείου εκλογών

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Α.Λουκανάρη –Εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΕΜΠΡΟΣ Μ΄ΕΣΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ»
2. Α. Παππά – Εκπρόσωπος των Συνδυασμών «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
3. Ι.Βλαχόπουλος - Εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ»
4. Σάββας Πουλημένος -Εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»
5. Κ.Νίκου- Εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ»
6. Α.Λουκανάρη –Εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ (ΑΝ.Α.Σ.Α) ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ»
7. Ν.Μηλιώτη - Εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
8. Μαυροζούμης - Εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ»
9. Γ. Κουλούρης - Εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
10. Μ. Δαγκλή - Εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» και Σ.Μάνεσης
- Εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ»

9

