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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 870

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α /7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
2. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α., εμβάθυνση της Δημοκρατίας.
Ενίσχυση της συμμετοχής. Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α (Πρόγραμμα
Κλεισθένης) (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018)
3. τις διατάξεις του Ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
89/Α/11-4-2014)
4. το Π.Δ. 38/2019 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α/64/24-4-2019)
5. την εγκύκλιο 21 με αριθ. πρωτ. 30309/19-4-2019 του Υπ. Εσωτερικών περί εκλογικών καταλόγων, καθορισμού
εκλογικών τμημάτων και κατ/των ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26 ης Μαΐου,
καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.
6. το υπ’ αριθμ. 153713/3-5-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται τα
εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας της Β1 εκλογικής περιφέρειας Βορείου Τομέα Αθηνών στα
οποία θα ψηφίσουν, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου μας, ο οποίος ανήκει
στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαϊου 2019 καθώς και των
επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας κ. Βικτωρία Νικάκη, η οποία θα έχει την γενική εποπτεία και θα συντονίζει τις εργασίες
προετοιμασίας και διενέργειας των εκλογών σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
κ. Γεωργία Παγώνη. Ειδικότερα η κ. Γεωργία Παγώνη θα έχει την συνολική ευθύνη και τον συντονισμό όλων των
σχετικών διαδικασιών και των συνεργείων και θα συνεργάζεται με τους επικεφαλής των επιμέρους ομάδων:
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Βασιλική Αγγελοπούλου, Ιωάννα Κούφη, Παναγιώτη Αυγουστάκη, Γεώργιο Θεοχάρη, Ιωάννη Ανδριτσάκη και
Γεώργιο Αποστόλου, οι οποίοι και θα στελεχώσουν το Γραφείο Εκλογών.
Από τη Δευτέρα 20/5/2019 και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας οι υπάλληλοι του Γραφείου Εκλογών, θα
έχουν την ευθύνη για την παραλαβή, φύλαξη και διανομή του εκλογικού υλικού, την εγκατάσταση των καλπών και
παραβάν καθώς και την προετοιμασία των εκλογικών τμημάτων και κέντρων, την πλήρη ενημέρωση των πολιτών για
την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.
Ειδικότερα:
1) Την Πέμπτη 23/5/2019 οι υπεύθυνοι των τεχνικών διαδικασιών παραλαμβάνουν τα κλειδιά με αποδεικτικό
από τους Διευθυντές των Σχολικών Συγκροτημάτων.
2) Την Παρασκευή 24/5/2019 θα γίνει προετοιμασία των εκλογικών τμημάτων με επικόλληση των αριθμών
αυτών, έλεγχος για τυχόν ύπαρξη αφισών κομμάτων, παρατάξεων ή υποψηφίων, οι οποίες θα πρέπει να
απομακρύνονται καθώς επίσης και τοιχοκόλληση του προγράμματος ψηφοφορίας για τους πολίτες. Αυτή την
ημέρα θα τοποθετηθούν τα παραβάν και οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα. Στο Δημαρχείο θα υπάρχει
συνεργείο υπαλλήλων υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεωργίας
Παγώνη για την παράδοση – με αποδεικτικό – του εκλογικού υλικού στους δικαστικούς αντιπροσώπους έως
ώρας 10.μ.μ.
3) Σάββατο 25/5/2019: α) Συνεχίζεται από το πρωί και μέχρι να παρουσιαστεί και ο τελευταίος δικαστικός
αντιπρόσωπος, η παράδοση του εκλογικού υλικού.
β) Μεταφέρονται οι σάκοι με τα ψηφοδέλτια στα εκλογικά τμήματα για τους
δικαστικούς αντιπροσώπους και παραδίδονται τα κλειδιά των αιθουσών καθώς και των σχολικών
συγκροτημάτων στους τοποθετηθέντες από την αστυνομία φρουρούς, με αποδεικτικό.
Στο τέλος της ημέρας θα υπάρξει έλεγχος όλων των εκλογικών τμημάτων από τους υπεύθυνους του Γραφείου
Εκλογών.
4) Την Κυριακή 26/5/2019, ημέρα εκλογών από τις 6.πμ. έως και την παραλαβή του τελευταίου εκλογικού
αποτελέσματος θα εργάζεται όλο το προσωπικό του Δήμου, σύμφωνα με τις καταστάσεις συνεργείων που θα
καταρτιστούν από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης και τους συνεργάτες του Γραφείου Εκλογών και οι οποίοι
θα είναι υπεύθυνοι και για την αποστολή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
5) Τη Δευτέρα 27/5/2019 θα γίνει από τα συνεργεία που θα οριστούν από το Γραφείο Εκλογών, καθάρισμα και
τακτοποίηση των αιθουσών για τη λειτουργία των σχολείων, παράδοση των κλειδιών στους Διευθυντές των
Σχολικών Συγκροτημάτων, υπό την εποπτεία των υπευθύνων για τις τεχνικές διαδικασίες.
6) Ως υπεύθυνοι ηλεκτρολόγοι οι κκ.: Δημήτριος Μαρούντας, Βασίλειος Γραμμένος, Δημήτριος Δημάκης,
Στυλιανός Τσαπαρίκος, Σταύρος Τζωρτζίνης, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ηλεκτρολογικούς ελέγχους
για τη συνεχή ηλεκτροδότηση οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, καθώς και συνεχή εποπτεία κατά
βάρδιες την ημέρα των εκλογών Κυριακή 26/5/2019, από το πρωί έως τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας,
στα σχολικά συγκροτήματα για την ηλεκτροδότηση αιθουσών, τους ανελκυστήρες κλπ.
7) Ως υπεύθυνος μηχανοργάνωσης ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος κ. Αλέξανδρος Πολίτης, από
την Παρασκευή 24/5/2019 έως και το πέρας των εκλογών για τη λειτουργία και άμεση παρέμβαση για τυχόν
βλάβες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φαξ και φωτοτυπικά.
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Τέλος αναθέτουμε στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεωργία Παγώνη, σε
συνεργασία με τα μέλη του Γραφείου Εκλογών, την κατάρτιση συνεργείων, οι υπάλληλοι των οποίων θα
απασχολούνται με βάρδιες, καθ’ όλες τις ημέρες της εκλογικής διαδικασίας και ιδιαίτερα την ημέρα των
εκλογών, για την εποπτεία των εκλογικών τμημάτων, την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων καθώς και την
εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων, όπως επίσης και ορισμό αγγελιαφόρων για την μεταφορά των
εκλογικών αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα στην υπεύθυνη υπηρεσία του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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