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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 
 
Θ Ε Μ Α:  «Έγκριση πρακτικού διακοµµατικής επιτροπής περί καθορισµού 
τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο 
στο πολιτικά κόµµατα και σε συνασπισµούς συνεργαζοµένων κοµµάτων για 
την προεκλογική προβολή τους» 
 
ΣΧΕΤ.: 1. η αρ. 14473/11-4-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
   2. το αριθ. 530/9-1-2015 πρακτικό της κοινής διακοµµατικής 
σύσκεψης. 
 
 
 
 Κατόπιν της ανωτέρω (1) σχετικής απόφασης προσεκλήθησαν τα 
κόµµατα σε κοινή σύσκεψη µε την υπ’ αριθ. 72/5-1-2015 πρόσκληση 
∆ηµάρχου ∆ιονύσου για την 24/5/2012 και ώρα 10:30 στο ∆ηµαρχιακό 
κατάστηµα.  
 Κατά την σύσκεψη µετείχαν εκπρόσωποι από τα παρακάτω κόµµατα ή 
συνδυασµοί κοµµάτων: 
 

1. «ΣΥΡΙΖΑ» 
2. «ΑΝΕΛ» 
3. «ΚΚΕ» 
4. «ΠΟΤΑΜΙ» 
5. «ΑΝΤΑΡΣΥΑ» 

 
Τα λοιπά κόµµατα αν και προσκλήθηκαν δεν προσήλθαν. 

 Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε οµόφωνα, όπως προκύπτει από το 
πρακτικό που συντάχθηκε, η διάθεση των χώρων για την προβολή των 



κοµµάτων ή των συνδυασµών συνεργαζόµενων κοµµάτων, όπως αυτά 
ορίζονται στη παραπάνω (1) σχετική απόφαση, ως κατωτέρω: 

 
  ∆. Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
 

1. Πλατεία ∆ηµοκρατίας 
2. Πλατεία Οµονοίας 
3. Υπαίθριος Χώρος Πάρκινγκ του ΟΣΕ 
 

∆. Κ.  ∆ΡΟΣΙΑΣ 
 

1. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης για τοποθέτηση Banners. 
 

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 
 

Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου για 
πραγµατοποίηση Κοµµατικών συγκεντρώσεων. Ο καθορισµός 
των ωρών που θα πραγµατοποιηθούν οι συγκεντρώσεις θα 
καθοριστούν µετά από συνεννόηση µε τη διοίκηση του Ν.Π.∆.∆. ο 
ΘΕΣΠΙΣ. Σε περίπτωση που δεν είναι ελεύθερη η αίθουσα θα 
δίνεται άλλος ανάλογος χώρος όπως το Πνευµατικό Κέντρο 
Άνοιξης ή το Πνευµατικό Κέντρο ∆ροσιάς.  
 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζουν οι εγκύκλιοι του ΥΠ. ΕΣ  αναφορικά µε 
την προεκλογική περίοδο . 

Τα παραπάνω  αποφασίζονται µε γνώµονα την προστασία του 
περιβάλλοντος, την αισθητική των πόλεων, την καθαριότητα καθώς και την 
οµαλή λειτουργία του δικτύου απορροής όµβριων σε περίπτωση 
βροχόπτωσης. 
 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης περί 
έγκρισης  του πρακτικού της κοινής διακοµµατικής σύσκεψης που έγινε την 
9/1/2015 όπως ορίζεται από την ανωτέρω (α΄σχετ.) υπουργική απόφαση.  
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