
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Βέροια 3-5-2019

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με το άρθρο 44 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012 – ΦΕΚ 57 Α΄) προβλέπεται

η διάθεση χώρων της υπαίθριας διαφήμισης των Ο.Τ.Α. στα πολιτικά κόμματα που

μετέχουν στις εκλογές.

Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι ο τρόπος χρήσης των χώρων αυτών και κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Με την αρ. αρ. 24923/4-4-19 (ΦΕΚ 1166 Β) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών

καθορίσθηκε ο τρόπος χρήσης των χώρων που διατίθενται από του Δήμους κατά την

προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των

υποψηφίων, για την προβολή τους.

Με την παρ. 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι «Οι εκπρόσωποι

των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις

εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επικεφαλής των

συνδυασμών υποψήφιοι δήμαρχοι ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των συνδυασμών

τους, οι εκπρόσωποι των συνδυασμών των κοινοτικών εκλογών και μεμονωμένοι υποψήφιοι των

κοινοτικών εκλογών, συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, με πρόσκληση του δημάρχου αμέσως με την

έναρξη της προεκλογικής περιόδου».

Με την αρ. 10333/25-4-2019 πρόσκλησή μας κλήθηκαν οι συνδυασμοί που μετέχουν

στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των

μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019 σε

σύσκεψη στις 3-5-2019, κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, προκειμένου να

κατανεμηθούν οι κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι και να καθορισθεί ο τρόπος χρήσης τους

για την προβολή τους στην πόλη της Βέροιας κατά την προεκλογική περίοδο.

Με την παρ. 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι «Σε περίπτωση

που οι εκπρόσωποι των συνδυασμών συμφωνήσουν ομόφωνα, υπογράφεται πρακτικό που είναι

υποχρεωτικό για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα τη

διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων,

στους συνδυασμούς των υποψηφίων των δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών και

στους μεμονωμένους υποψήφιους των κοινοτικών εκλογών, για την προεκλογική προβολή τους».

Με βάση τα ανωτέρω επισυνάπτουμε το από 3-5-2019 πρακτικό της επιτροπής

εκπροσώπων των συνδυασμών που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές,

καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, και παρακαλούμε, για την έγκρισή του.
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