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Αριθµός αποφάσεως     56 /2014 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ∆ικαστές Μαρία Φανή Παλαµίδη, 

Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθηνά Χόντζια, Πρωτοδίκη και Ειρήνη Κουτρουµπή,  

Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, και από τη Γραµµατέα Παρασκευή Ευσταθίου. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ  δηµόσια στο ακροατήριό του στις 15 Iουλίου 2014 για 

να δικάσει προκειµένου να αποφανθεί επί της από 15-07-2014 και µε αριθµό 

εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 66/2014 πράξεως της Προέδρου του 

∆ικαστηρίου τούτου, περί της αυτεπαγγέλτου διορθώσεως της υπ’ αριθµ. 

49/2014 αποφάσεώς του, µε την οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι 

επιλαχόντες συνδυασµοί, ο ∆ήµαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κάθε συνδυασµού, οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί 

Σύµβουλοι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, οι Σύµβουλοι των Τοπικών 

Κοινοτήτων µε τους αναπληρωµατικούς τους, στον ∆ήµο Μαντουδίου-Λίµνης-

Αγίας Άννας, µετά τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου  2014. Η σχετική 

πράξη προσδιορίστηκε για την παρούσα δικάσιµο και γράφτηκε στο πινάκιο.  

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
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Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 315, 316 και 318 του 

ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η διόρθωση αποφάσεως µπορεί να γίνει όταν υπάρχουν 

σε αυτή σφάλµατα, που οφείλονται σε ασυµφωνία µεταξύ αυτών που ήθελε το 

δικαστήριο και εκείνων που έχουν διατυπωθεί στην απόφαση, έστω και αν 

από τη διόρθωση επέρχεται µεταβολή στο διατακτικό, αφού η επιτρεπόµενη 

από το νόµο µεταβολή αυτή δεν ανατρέπει αλλά ορθώς διατυπώνει την αληθή 

δικαιοδοτική βούληση, ώστε να µην αποτελεί παραβίαση του δεδικασµένου. Η 

διόρθωση γίνεται µε βάση το σύνολο της απόφασης και τα στοιχεία γενικά της 

δίκης. ∆εν επιτρέπεται διόρθωση όταν τα σφάλµατα που αποδίδονται στην 

απόφαση αναφέρονται στην ερµηνεία ή στην εφαρµογή ουσιαστικής διάταξης 

νόµου ή στην εκτίµηση των αποδείξεων, διότι αυτό θα οδηγούσε σε 

αναδίκαση της υποθέσεως και προσβολή του δεδικασµένου (ΑΠ 1272/1991 

ΕΕΝ 1993.74, ΑΠ 1336/1991 Ελλ∆νη 1992.1477, ΕφΘεσ 950/2008 Αρµ. 

2008.1571). Εν προκειµένω, αυτεπαγγέλτως επιδιώκεται, µε την κρινόµενη 

από 15-07-2014 και µε αριθµό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 66/2014 

πράξη της Προέδρου του ∆ικαστηρίου τούτου, η διόρθωση της υπ’ αριθµ. 

49/2014 αποφάσεως αυτού του ∆ικαστηρίου, για το λόγο ότι (α) δεν 

αναγράφονται οι σταυροί που έλαβαν οι υποψήφιοι, (β) οι αναφερόµενες στη 

µε αριθµό πρωτοκόλλου 9194/11-07-2014 αίτηση του ∆ηµάρχου Μαντουδίου-

Λίµνης-Αγίας Άννας τοπικές κοινότητες πρέπει να εκλέγουν εκπρόσωπο και 

όχι τριµελές Συµβούλιο, καθώς και (γ) τυπογραφικά λάθη επί των ονοµάτων 

των υποψηφίων που αναφέρονται αναλυτικώς στην προρρηθείσα αίτηση. Με 

αυτό το περιεχόµενο, η ως άνω πράξη αρµοδίως εισάγεται προς συζήτηση 

ενώπιον του ∆ικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο 

αρµόδιο, κατά την προκείµενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι δε 

νόµιµη, µόνο ως προς τον τρίτο (γ) λόγο αυτής, σύµφωνα µε τις νοµικές 

σκέψεις που εκτίθενται στη µείζονα σκέψη στην αρχή της παρούσας, 

στηριζόµενη στις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν. Αντιθέτως, 

αναφορικώς µε τον πρώτο (α) και δεύτερο (β) λόγο αυτής, πρέπει να 

απορριφθεί ως µη νόµιµη, διότι, σύµφωνα µε τα στη µείζονα σκέψη της 

παρούσας διαλαµβανόµενα, αντικείµενο της διορθώσεως κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 315 και επ. του ΚΠολ∆, δεν επιτρέπεται να αποτελούν σφάλµατα 

που αναφέρονται στην ερµηνεία ή στην εφαρµογή ουσιαστικής διάταξης 

νόµου, τα σφάλµατα δε που αποδίδονται στην υπ’ αριθµ. 49/2014 απόφαση  
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του ∆ικαστηρίου αυτού, µε τον πρώτο και το δεύτερο λόγο της πράξης αυτής, 

αποτελούν ζητήµατα ερµηνείας και εφαρµογής των ουσιαστικών διατάξεων 

του ν. 3852/2010 και του άρθρου 8 αυτού, τα οποία επιλύονται από τα 

∆ιοικητικά ∆ικαστήρια µετά από ένσταση των ενδιαφεροµένων ενώπιον τους, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 45-49 του ν. 3852/2010. Πρέπει 

εποµένως, καθ’ ο µέρος κρίθηκε νόµιµη, να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν. 

Από τα έγγραφα της δικογραφίας αποδεικνύεται ότι εκ παραδροµής 

αναφέρεται στην υπό διόρθωση απόφαση: 

Α) στις σελίδες 11 και 36 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελυµνίων από τον συνδυασµό ΕΝΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ το επώνυµο 

του τακτικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου αναγράφεται ως 

«ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»  αντί του ορθού «ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»,  

Β) στις σελίδες 12 και 36 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελυµνίων από τον συνδυασµό ΝΕΑ ΠΝΟΗ το επώνυµο του τακτικού µέλους 

του ∆ηµοτικού συµβουλίου αναγράφεται ως «ΨΑΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α»  αντί του 

ορθού «ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α», 

Γ) στις σελίδες 13 και 37 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελυµνίων από τον συνδυασµό ΝΕΑ ΠΝΟΗ το επώνυµο του 

αναπληρωµατικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου αναγράφεται ως 

«ΚΑΛΛΙΣΤΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»  αντί του ορθού «ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», 

∆) στις σελίδες 13 και 37 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελυµνίων από τον συνδυασµό ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ µε λογισµό και µ' 

όνειρο το επώνυµο του αναπληρωµατικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου 

αναγράφεται ως «ΠΟΤΡΟΚΑΛΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» αντί του ορθού 

«ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και το όνοµα του αναπληρωµατικού 

µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου αναγράφεται ως «ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ» αντί 

του ορθού «ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», 

Ε) στις σελίδες 16 και 40 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Κηρέως από τον συνδυασµό ΝΕΑ ΠΝΟΗ το επώνυµο του αναπληρωµατικού 

µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου αναγράφεται ως «ΣΤΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ» 

αντί του ορθού «ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ», το επώνυµο του αναπληρωµατικού 

µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου αναγράφεται ως «ΜΠΡΝΤΖΙΚΟΥ-

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ» αντί του ορθού «ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ-ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ  
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ΑΝΝΑ» και το όνοµα του αναπληρωµατικού µέλους του ∆ηµοτικού 

συµβουλίου αναγράφεται ως «ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΝΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ» αντί του 

ορθού «ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ», 

ΣΤ) στις σελίδες 16 και 40 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Κηρέως από τον συνδυασµό ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ µε λογισµό και µ' 

όνειρο το όνοµα του τακτικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου αναγράφεται 

ως «ΠΑΖΑΡΑΣ ΑΝΤΝΩΝΙΟΣ» αντί του ορθού «ΠΑΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και το 

όνοµα του αναπληρωµατικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου αναγράφεται 

ως «ΠΑΣΧΟΥ-ΣΓΟΥΡ∆Α ΑΛΑΞΑΝ∆ΡΑ» αντί του ορθού «ΠΑΣΧΟΥ-

ΣΓΟΥΡ∆Α ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ», 

Ζ) στις σελίδες 18 και 42 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Νηλέως από τον συνδυασµό ΕΝΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ το επώνυµο του 

αναπληρωµατικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου αναγράφεται ως 

«ΚΑΡΜΟΡΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ» αντί του ορθού «ΚΑΡΜΙΡΑΝΤΖΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», 

Η) στις σελίδες 20 και 43 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Λίµνης από τον συνδυασµό ΝΕΑ ΠΝΟΗ το επώνυµο του αναπληρωµατικού 

µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου αναγράφεται ως «ΛΕΙΒΑ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» 

αντί του ορθού «ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», 

Θ) στις σελίδες 27 και 48 στην Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου από τον 

συνδυασµό ΝΕΑ ΠΝΟΗ το όνοµα της Προέδρου αναγράφεται ως «ΜΠΟΥΡΑ 

ΠΑΝΑΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)» αντί του ορθού «ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)». 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιµη η 

υπό κρίση πράξη, καθ’ ο µέρος κρίθηκε νόµω βάσιµη, και να διορθωθεί η 

49/2014 απόφαση του ∆ικαστηρίου τούτου, κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στο 

διατακτικό της. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆ΕΧΕΤΑΙ εν µέρει την πράξη. 

∆ΙΟΡΘΩΝΕΙ την µε αριθµό 49/2014 απόφαση του ∆ικαστηρίου αυτού µε την 

οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασµοί, ο 

∆ήµαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κάθε 

συνδυασµού, οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων, οι Σύµβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων µε τους 
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αναπληρωµατικούς τους, στον ∆ήµο Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας, µετά τη 

διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου  2014, ως εξής:  

Α) στις σελίδες 11 και 36 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελυµνίων από τον συνδυασµό ΕΝΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ το επώνυµο 

του τακτικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου από το εσφαλµένο 

«ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»  στο ορθό «ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»,  

Β) στις σελίδες 12 και 36 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελυµνίων από τον συνδυασµό ΝΕΑ ΠΝΟΗ το επώνυµο του τακτικού µέλους 

του ∆ηµοτικού συµβουλίου από το εσφαλµένο «ΨΑΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α»  στο ορθό 

«ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α», 

Γ) στις σελίδες 13 και 37 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελυµνίων από τον συνδυασµό ΝΕΑ ΠΝΟΗ το επώνυµο του 

αναπληρωµατικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου από το εσφαλµένο 

«ΚΑΛΛΙΣΤΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»  στο ορθό «ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ», 

∆) στις σελίδες 13 και 37 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελυµνίων από τον συνδυασµό ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ µε λογισµό και µ' 

όνειρο το επώνυµο του αναπληρωµατικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου 

από το εσφαλµένο «ΠΟΤΡΟΚΑΛΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» στο ορθό 

«ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και το όνοµα του αναπληρωµατικού 

µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου από το εσφαλµένο «ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ» 

στο ορθό «ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», 

Ε) στις σελίδες 16 και 40 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Κηρέως από τον συνδυασµό ΝΕΑ ΠΝΟΗ το επώνυµο του αναπληρωµατικού 

µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου από το εσφαλµένο «ΣΤΑΜΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ» στο ορθό «ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ», το επώνυµο του 

αναπληρωµατικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου από το εσφαλµένο 

«ΜΠΡΝΤΖΙΚΟΥ-ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ» στο ορθό «ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ-

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ» και το όνοµα του αναπληρωµατικού µέλους του 

∆ηµοτικού συµβουλίου από το εσφαλµένο «ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΝΩΝΙΟΣ-

ΙΩΑΝΝΗΣ» στο ορθό «ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ», 

ΣΤ) στις σελίδες 16 και 40 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Κηρέως από τον συνδυασµό ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ µε λογισµό και µ' 

όνειρο το όνοµα του τακτικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου από το  
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εσφαλµένο «ΠΑΖΑΡΑΣ ΑΝΤΝΩΝΙΟΣ» στο ορθό «ΠΑΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και 

το όνοµα του αναπληρωµατικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου από το 

εσφαλµένο «ΠΑΣΧΟΥ-ΣΓΟΥΡ∆Α ΑΛΑΞΑΝ∆ΡΑ» στο ορθό «ΠΑΣΧΟΥ-

ΣΓΟΥΡ∆Α ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ», 

Ζ) στις σελίδες 18 και 42 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Νηλέως από τον συνδυασµό ΕΝΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ το επώνυµο του 

αναπληρωµατικού µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου από το εσφαλµένο 

«ΚΑΡΜΟΡΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ» στο ορθό «ΚΑΡΜΙΡΑΝΤΖΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ», 

Η) στις σελίδες 20 και 43 στην εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Λίµνης από τον συνδυασµό ΝΕΑ ΠΝΟΗ το επώνυµο του αναπληρωµατικού 

µέλους του ∆ηµοτικού συµβουλίου από το εσφαλµένο «ΛΕΙΒΑ∆Α 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» στο ορθό «ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», 

Θ) στις σελίδες 27 και 48 στην Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου από τον 

συνδυασµό ΝΕΑ ΠΝΟΗ το όνοµα της Προέδρου από το εσφαλµένο 

«ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)» στο ορθό «ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

(ΓΙΟΥΛΑ)». 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στη Χαλκίδα στις  15 Ιουλίου 2014 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 

17 Ιουλίου 2014 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                            Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


