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Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3, Θήβα ΠΡΟΣ: 1. Εκπροσώπους Πολιτικών Κομμάτων 
Τ.Κ.: 32200 ή συνασπισμών συνεργαζομένων 
Πληροφορίες: Φάνης Νικολούτσος κομμάτων
Τηλέφωνο:
F  A  X  :
e-mail:

2262350627
2262089364
dimarxos@thiva.gr

2. Επικεφαλής συνδυασμών-
υποψήφιους δημάρχους και υποψήφιους
περιφερειάρχες ή εκπροσώπους των 
συνδυασμών τους
3. Εκπροσώπους  συνδυασμών των 
κοινοτικών εκλογών και  
μεμονωμένους υποψήφιους των 
κοινοτικών εκλογών

             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται 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 καθώς και άλλων λεπτομερειών. 

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 24923/4-4-2019 (ΑΔΑ: 665Ι465ΧΘ7-ΔΔ7) Απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών. 

Ο  Δήμαρχος  Θηβαίων,  σε  συνέχεια  του  σχετικού,  προσκαλεί  τους  εκπροσώπους  των

πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές

για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους επικεφαλής των συνδυασμών

υποψήφιους  δημάρχους ή  υποψήφιους  περιφερειάρχες  ή  εκπροσώπους των συνδυασμών τους,

τους εκπροσώπους των συνδυασμών των κοινοτικών εκλογών και τους μεμονωμένους υποψήφιους

των κοινοτικών εκλογών,  σε κοινή σύσκεψη την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 στην

αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  Παλαιό  Δημαρχείο  Θήβας (οδός

Πινδάρου), με θέμα συζήτησης την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

των εκλογών καθώς και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών. 



           Παρακαλούνται οι προαναφερόμενοι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν σε αυτή τη σύσκεψη

να  είναι  εγγράφως  διαπιστευμένοι  από  την  παράταξη  την  οποία  νομίμως  εκπροσωπούν  και

συνεπώς δεσμεύουν. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης θα τηρηθούν αναλυτικά ηχητικά πρακτικά. 

          Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr  και

στον πίνακα ανακοινώσεων προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι .

           

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Αρχείο Γραφείου Δημάρχου
3. Γενικό Γραμματέα Δ. Θ.
4. Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Θ. ( υπόψη κας Τσούγκας για παρουσία και τήρηση 
πρακτικών)
5. Δνση Διοικητικού Δ.Θ. ( για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων)
6. Γραφείο Τύπου Δ.Θ. ( για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

http://www.thiva.gr/
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