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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

ΔΗΜΟ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 

 

Σατ. Δ/νζη: ηασροπούλοσ 31                

Σατ. Κώδικας: 302 00 – ΜΕΟΛΟΓΓΙ   

   Μεζολόγγι, 7 Μαΐοσ 2019 

   Αριθ. Πρφη.: 126 

    

   ΠΡΟ: 

  1. 
Εκπροζώποσς Πολιηικών Κομμάηφν ή 
σναζπιζμών σνεργαζόμενφν Κομμάηφν 

  2. 

Επικεθαλής ηφν ζσνδσαζμών σπουηθίφν 
Δημάρτφν, σπουήθιοσς Περιθερειάρτες ή 
εκπροζώποσς ηφν ζσνδσαζμών ηοσς, 
κλπ. 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Θέμα :  Καθοριςμϐσ τρϐπου χρόςησ των χώρων που διατύθενται κατϊ την προεκλογικό περύοδο 
των εκλογών για την ανϊδειξη των μελών του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και των δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών, ςτουσ ςυνδυαςμοϑσ των υποψηφύων, για την προβολό τουσ καθώσ και 
ϊλλων λεπτομερειών. 

  
 

 

 

O Δόμαρχοσ Ιερϊσ Πϐλησ Μεςολογγύου, ϋχοντασ υπ’ ϐψη: 
  
1. Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 24 του Ν. 3463/06. 
2. Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 9 του Ν. 3023/02 ΦΕΚ 146 Α΄), ϐπωσ αυτϐ ιςχϑει. 
3. Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και 115 του Ν. 3852/2010, ϐπωσ 
αντικαταςτϊθηκαν με την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 10 του Ν. 4239/2014. 
4. Τισ διατϊξεισ του Ν. 3852/10, ϐπωσ αυτϋσ τροποποιόθηκαν απϐ τισ διατϊξεισ του 
Ν.4555/2018 και του Ν. 4604/2019 και ιςχϑουν. 
5. Το περιεχϐμενο τησ Εγκυκλύου υπ’ αριθμ. 12 (αρ. πρωτ. 24344/03.04.2019) του 
Υπουργεύου Εςωτερικών για τη διενϋργεια των εκλογών τησ 26ησ ΜαϏου 2019 για την 
ανϊδειξη των δημοτικών αρχών (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ). 
6. Tο περιεχϐμενο τησ Εγκυκλύου υπ’ αριθ. 13 (αρ. πρωτ. 24460/03.04.2019 του 
Υπουργεύου Εςωτερικών για τη διενϋργεια των εκλογών τησ 26ησ ΜαϏου 2019 για την 
ανϊδειξη των περιφερειακών αρχών (ΑΔΑ:ΤΒ7Ε465ΣΘ7-7Ζ9). 
7. Την υπ’ αριθ. 24923 Απϐφαςη Υπουργοϑ Εςωτερικών (ΦΕΚ τ. Β’/1166/08-04-2019). 
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Καλεί 
 

  

Τουσ εκπροςώπουσ των πολιτικών κομμϊτων, των ςυναςπιςμών ςυνεργαζϐμενων 
κομμϊτων που μετϋχουν ςτισ επικεύμενεσ εκλογϋσ για την ανϊδειξη των μελών του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου, καθώσ και τουσ επικεφαλόσ των ςυνδυαςμών υποψόφιουσ 
δημϊρχουσ, υποψόφιουσ περιφερειϊρχεσ ό εκπροςώπουσ των ςυνδυαςμών τουσ, 
εκπροςώπουσ των ςυνδυαςμών των κοινοτικών εκλογών και μεμονωμϋνουσ υποψηφύουσ 
των κοινοτικών εκλογών, ςε κοινό ςϑςκεψη την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 10 π.μ. 
ςτην αύθουςα ςυνεδριϊςεων του Δημοτικοϑ Συμβουλύου (Δημοτικό Κατάςτημα, 
Σταυροπούλου 31, 2οσ όροφ., Μεςολόγγι 30200), 
 
με θϋμα τον καθοριςμϐ του τρϐπου χρόςησ των χώρων που διατύθενται κατϊ την 
προεκλογικό περύοδο για την προβολό τουσ. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟ 

 

 

 


