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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                           
Τμήμα Γραμματείας Δημάρχου
Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343
Τηλέφωνο: 213-2007702 -03 - 07
Fax:: 2109714303
Email : giavrouta@dad.gr

ΠΡΟΣ : ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ BOYΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη με σκοπό την κατανομή των χώρων 
προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική 
περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 για την ανάδειξη των 
βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Η  Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου 24 του Ν. 3463/2006.

-Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 22 του Ν. 3202/2003, όπως αυτές τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν.

-Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 4 του άρθρου 9 καθώς και των περ. α και β 

της παρ. 6 του άρθρου 114 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του Ν. 4604/2019.

- Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Π.Δ. 26/2012  «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο 

των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

- Το υπ’ αρ. 97/Α’/11-6-2019 ΦΕΚ (ΠΔ 56/2019) – «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη 

εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»

ΚΑΛΕΙ τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές, σε 

κοινή σύσκεψη την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο, οδός 

Αγίου Δημητρίου αριθ. 55, στον 2ο όροφο, στην αίθουσα του Δημοτικού 
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Συμβουλίου, με σκοπό την κατανομή των χώρων προβολής και τον καθορισμό του 

τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών της 7ης Ιουλίου 

2019 για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Εσωτερική Διανομή

-κ. Γενικό Γραμματέα        Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

-Νομική Υπηρεσία

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

-Γραφ. Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                            Μαρία Ανδρούτσου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  Εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων για την ανάδειξη των βουλευτών του Κοινοβουλίου :

1. «ΣΥΡΙΖΑ»

2. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

3. «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΚΙΝ.ΑΛ»

4. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»

5. «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ»
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