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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                              Άγιος Στέφανος    09-01- 2015 
                                                                       Αρ πρωτ. 530 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ 
 
 

Στον Αγ. Στέφανο  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της Λ. Μαραθώνος 
29 & Αθ. ∆ιάκου 1, σήµερα στις εννέα (9) Ιανουαρίου 2015 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π. µ. συνήλθαν  σε κοινή σύσκεψη µετά την 
αριθ. 72/05-01-2011 πρόσκληση του ∆ηµάρχου και σε εφαρµογή της 
αριθ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  µε 
σκοπό: «την κατανοµή των χώρων, που διατίθενται κατά την 
προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε συνασπισµούς 
συνεργαζοµένων κοµµάτων για την προεκλογική τους προβολή και τον 
τρόπο χρήσης αυτών» οι παρακάτω εκπρόσωποι πολιτικών κοµµάτων 
η συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων που  συµµετέχουν στις 
Βουλευτικές Εκλογές  της 25ης  Ιανουαρίου 2015.: 

 
 
1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος               ∆ήµαρχος ∆ιονύσου 
2. Χαρδαλιά Αναστασία             Εκπρόσωπος   «ΣΥΡΙΖΑ»                                                                         
3. Παπαδόπουλος Νικόλαος    Εκπρόσωπος   «ΑΝΕΛ»    
4. Παπαναστασάτος Χρήστος  Εκπρόσωπος   «ΚΚΕ»                                                                    
5. Λαζαρίδης Αναστάσιος         Εκπρόσωπος   «ΠΟΤΑΜΙ»   
6. Σφαιροπούλου Αθηνά           Εκπρόσωπος   «ΑΝΤΑΡΣΥΑ»                                                                

 
 
                                         

 
Οι εκπρόσωποι των λοιπών πολιτικών κοµµάτων παρότι είχαν έγκαιρα 
και νόµιµα κληθεί δεν προσήλθαν στην σύσκεψη. 
 
Στην σύσκεψη συµµετέχει και η υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Παππά Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών. 
 
 
Ο εκπρόσωπος του « Κ.Κ.Ε» κ. Παπαναστασάτος Χρήστος δήλωσε 
ότι: « δεν αποδέχεται το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο και δε θα υπογράψει 
το πρακτικό». 
Μετά από διαλογική συζήτηση  
 

OΜΟΦΩΝΑ 
 
Καθορίστηκαν  οι κάτωθι χώροι που διατίθενται στα πολιτικά κόµµατα  
η στους συνασπισµούς  συνεργαζοµένων κοµµάτων για την 
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προεκλογική τους προβολή και τον τρόπο χρήσης αυτών στις 
Βουλευτικές Εκλογές  της  25ης  Ιανουαρίου 2015: 
                    
 

  ∆. 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. 
 
 
Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                      Οι  εκπρόσωποι κοµµάτων 
                                                         ή συνασπισµών  κοµµάτων                                                    
 
                                               1. 
Ζαµάνης ∆ιονύσιος                  

 2. 
                                                         

 3. 
                                                         

 4. 
 
 5. 

  
  

 
                                                                    


