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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο 

 
Ο Δήμαρχος Δράμας, έχοντας υπ’όψη: 

 

1. Το υπ’αρίθμ. 56/11-6-2019 (ΦΕΚ 97/Α’/11-6-2019) Προεδρικό Διάταγμα για διάλυση της 

Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του π.δ. 26/2012 - Κωδικοποίηση σ΄ενιαίο κείμενο των διατά-

ξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών - (ΦΕΚ 57 Α΄)  

3. Τα άρθρα 1,2,3,4 και 5 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄). 

4. Την υπ’αρίθμ. 14473 (ΦΕΚ 1295/12.04.2012 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-

κών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλο-

γική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για 

την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών». 

5. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002. 

6. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα δημοτικά 

συμβούλια, στα πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την 

προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών καθώς και άλλων 

λεπτομερειών απαραίτητων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 

 

Καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων 

κομμάτων που συμμετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές που θα λάβουν χώρα την Κυριακή 7 Ιουλίου 

2019, σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύ-

σκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από το πολιτικό κόμμα ή τη πολιτική συμπαράταξη που 

εκπροσωπούν.   

 

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώ-

ρων προβολής, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο. 

Την Τετάρτη 19/6/2019 και ώρα 14.30 θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας σε ειδική συ-

νεδρίαση με μοναδικό θέμα: “Καθορισμός των χώρων προβολής του Δήμου Δράμας καθώς και 
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του τρόπου χρήσης αυτών, οι οποίοι θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευ-

τικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, στα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν σ’αυτές.» 

 

Η παρούσα πρόσκληση να γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποδεικτι-

κό παράδοσης προς όλα τα μέχρι στιγμής γνωστά πολιτικά κόμματα, καθώς και στις συμπαρατά-

ξεις που συμμετέχουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ν’ αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 

του Δήμου Δράμας, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού Δημαρχείου και ταυ-

τόχρονα να δημοσιοποιηθεί και μέσω δελτίου τύπου στο σύνολο των ηλεκτρονικών και εντύπων 

ΜΜΕ του Δήμου Δράμας προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.  
 
 

       Ο Αναπληρωτής Δημάρχου  
 
 

              Άγγελος Σολάκης  
               Αντιδήμαρχος 
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