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Προς τους κ.κ. ∆ηµάρχους 

          του νοµού 

                  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : 

α. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του Π.∆. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ΄ενιαίο κείµενο 

των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57
 
Α΄). 

β. Του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 4023/2011 «∆ιεύρυνση της Άµεσης και Συµµετοχικής 

∆ηµοκρατίας µε τη ∆ιενέργεια ∆ηµοψηφίσµατος» (Α΄220). 

2. Το π.δ. 38/2015 (Α΄63/28-6-2015) µε το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 

του Συντάγµατος προκηρύχθηκε δηµοψήφισµα. 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

1. Ως ηµέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή 5 Ιουλίου 2015. 

 

2. Το ερώτηµα που τίθεται στην κρίση του Ελληνικού λαού µε το δηµοψήφισµα έχει ως εξής: 

 

   «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συµφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο Eurogroup  της 25.06.2015 

και αποτελείται από δύο µέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; 

 Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and 

Beyond» («Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και πέραν αυτού») 

και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιµότητας 

χρέους»). 

 

3. Οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήµατος έχουν ως εξής: 

 

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσµών 

ψηφίζουν: ∆ΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΟΧΙ. 

 

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συµφωνούν µε την πρόταση των τριών θεσµών 

ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ. 

 



 

4. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί µε φροντίδα των κ.κ. ∆ηµάρχων, στην εξώθυρα των 

καταστηµάτων ψηφοφορίας και στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου και των Συνοικισµών. 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή                                                                          Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

1. Προς όλους τους ∆ηµάρχους 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
     κ. ∆ωροθέας Κολυνδρίνη 
3. Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας  
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