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 Αριθµός α̟όφασης:  60 /2014 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

Α̟οτελούµενο α̟ό τους ∆ικαστές Μαρία – Φανή Παλαµίδη, Πρόεδρο 

Πρωτοδικών,  Αθηνά Χότζια, Πρωτοδίκη και Νεκταρία Ξελυσσακτή Πρωτοδίκη–

Εισηγήτρια. 

Συνεδρίασε δηµόσια και έκτακτα στο ακροατήριό του, στις 15-7-2014, µε την 

̟αρουσία και της Γραµµατέως  Παρασκευής Ευσταθίου, για να δικάσει την α̟ό 9-7-

2014  και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 64/2014 αίτηση διόρθωσης και 

την α̟ό 15-7-2014 και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 68/2014 ̟ράξη 

διόρθωσης της υ̟’ αριθµ. 52/2014 α̟όφασης του ∆ικαστηρίου τούτου ̟ερί 

ανακήρυξης του ε̟ιτυχόντος και ε̟ιλαχόντων συνδυασµών, ∆ηµάρχου, τακτικών 

και ανα̟ληρωµατικών ∆ηµοτικών Συµβούλων κάθε συνδυασµού, τακτικών και 

ανα̟ληρωµατικών συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων, τακτικών και 

ανα̟ληρωµατικών συµβούλων των το̟ικών κοινοτήτων, καθώς και εκ̟ροσώ̟ων της 

το̟ικής κοινότητας µε τους ανα̟ληρωτές τους, στον ∆ήµο Καρύστου, µετά την 

διενέργεια των εκλογών της 18 Μαΐου 2014, ̟ου υ̟οβλήθηκε η µεν ̟ρώτη µε την υ̟’ 

αριθµόν 145/2014 ̟ράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας, η δε δεύτερη α̟ό 

τον Νικόλαο Μανώλη ως νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του ∆ηµοτικού Συνδυασµού 

«ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»,. 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ∆ηµοτικού Συνδυασµού «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», ̟ου 

εδρέυει στην Κάρυστο και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον ε̟ικεφαλή του 

συνδυασµού Νικολάου Μανώλη, ο ο̟οίος δεν ̟αραστάθηκε και δεν εκ̟ροσω̟ήθηκε 

α̟ό ̟ληρεξούσιο δικηγόρο.  

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η α̟ό 9-7-2014 αίτησή του, η ο̟οία κατατέθηκε 

στη Γραµµατεία του ∆ικαστηρίου τούτου µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 

64/2014, ̟ροσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιµο ̟ου αναφέρεται στην 

αρχή της ̟αρούσας και γράφηκε στο ̟ινάκιο. 

Με την ̟ρορρηθείσα µε αριθµό 145/2014 ̟ράξη της Προέδρου Πρωτοδικών 

Χαλκίδας, ζητείται η αυτε̟άγγελτη διόρθωση της µε αριθµό 52/2014 α̟όφαση τους 

Παρόντος ∆ικαστηρίου, κατό̟ιν της µε αριθµό ̟ρωτοκόλλου 701/10-7-2014 

ε̟ιστολής του ∆ηµοτικού Συνδυασµού «∆ηµοτικής Κίνησης Αλλιώς», 

εκ̟ροσω̟ούµενη α̟ό τον ε̟ικεφαλή της, Πα̟αλυµ̟έρη Ισίδωρο, η ο̟οία (̟ράξη) 

κατατέθηκε στη Γραµµατεία του ∆ικαστηρίου τούτου µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 
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δικογράφου 68/2014, ̟ροσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιµο ̟ου 

αναφέρεται στην αρχή της ̟αρούσας και γράφηκε στο ̟ινάκιο. 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Με την κρινόµενη α̟ό 15-7-2014 και µε αριθµό έκθεση κατάθεσης 

δικογράφου 68/2014 ̟ράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας ζητείται η 

διόρθωση της µε αριθµό 52/2014 α̟όφασης του ∆ικαστηρίου τούτου, µε την ο̟οία 

ανακηρύχθηκαν ο ε̟ιτυχών και οι ε̟ιλαχόντες συνδυασµοί, ο ∆ήµαρχος, οι τακτικοί 

και ανα̟ληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κάθε συνδυασµού, οι τακτικοί και 

ανα̟ληρωµατικοί σύµβουλοι των δηµοτικών κοινοτήτων, οι τακτικοί και 

ανα̟ληρωµατικοί σύµβουλοι των το̟ικών κοινοτήτων, καθώς και οι εκ̟ρόσω̟οι της 

το̟ικής κοινότητας µε τους ανα̟ληρωτές τους, στον ∆ήµο Καρύστου, µετά την 

διενέργεια των εκλογών της 18 Μαΐου 2014, για το λόγο ότι εκ ̟αραδροµής ο 

συνδυασµός «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

"ΑΛΛΙΩΣ!"» έλαβε µία έδρα στην εκλογική ̟εριφέρεια Μαρµαρίου, ενώ θα έ̟ρε̟ε 

να τη λάβει στην εκλογική ̟εριφέρεια Στύρων. Με την κρινόµενη α̟ό 9-7-2014  και 

µε αριθµό έκθεση κατάθεσης δικογράφου 64/2014 αίτηση ζητείται η διόρθωση της ως 

άνω α̟όφασης για το λόγο ότι εκ ̟αραδροµής στο διατακτικό της α̟όφασης και 

στην ανακήρυξη των ε̟ιτυχόντων εκ̟ροσώ̟ων των το̟ικών κοινοτήτων Κοµίτου 

και Στου̟αίων ανεγράφησαν οι εκ̟ρόσω̟οι του συνδυασµού «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – 

ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» ενώ θα έ̟ρε̟ε να αναγραφούν οι εκ̟ρόσω̟οι του συνδυασµού 

«ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», ό̟ως ̟ροκύ̟τει και α̟ό το σκε̟τικό αυτής, ενώ στην 

το̟ική κοινότητα Πολυ̟οτάµου ανεγράφησαν εκ ̟αραδροµής τα ονόµατα των 

υ̟οψηφίων της το̟ικής κοινότητας Στύρων. Η ως άνω ̟ράξη οίκοθεν διόρθωσης και 

η ̟ρορρηθείσα αίτηση διόρθωση  ̟ρέ̟ει να συνεκδικαστούν, λόγω της συνάφειάς 

τους, διότι µε τον τρό̟ο αυτό διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και ε̟έρχεται η 

µείωση των εξόδων (αρθρ. 246 του ΚΠολ∆, ̟ου εφαρµόζεται, κατ’ άρθρο 741 του 

ιδίου Κώδικα, και στη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας). Είναι δε νόµιµες, 

στηριζόµενες στη διάταξη του άρθρου 315ΚΠολ∆, συνε̟ώς ̟ρέ̟ει να εξετασθούν 

̟εραιτέρω κατ’ ουσίαν.  

Α̟ό τον ε̟ανέλεγχο του Πίνακα Α̟οτελεσµάτων, ̟ου αναρτήθηκε κατ’ 

άρθρο 43 ̟αρ. 2 του Ν. 3852/2010 ε̟ί ̟ενθήµερο στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου 

Χαλκίδας και την αντι̟αραβολή του σκε̟τικού µε το διατακτικό της 

̟ροαναφερόµενης α̟όφασης ̟ροέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά την ανακήρυξη του 

ε̟ιτυχόντος και ε̟ιλαχόντων συνδυασµών του ∆ήµου Καρύστου, υ̟ολογίστηκε το 

εκλογικό µέτρο και κατανεµήθηκαν οι έδρες σε καθεµία α̟ό τις τέσσερις ̟αρατάξεις 

̟ου συµµετείχαν στις εκλογές ανάλογα µε τον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων 

̟ου είχαν αυτές συγκεντρώσει. Ο συνδυασµός «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ «ΑΛΛΙΩΣ!»» έλαβε 2 έδρες, µία στην Εκλογική 

Περιφέρεια Καρύστου και µία στην εκλογική Περιφέρεια Μαρµαρίου. Ό̟ως, όµως, 

̟ροκύ̟τει α̟ό το σκε̟τικό της ανωτέρω α̟όφασης, κατά τον υ̟ολογισµό των εδρών 

στις εκλογικές ̟εριφέρειες, όσον αφορά τον ως άνω συνδυασµό, εκ ̟αραδροµής 

αναγράφηκε το α̟οτέλεσµα της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων µε το εκλογικό 
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µέτρο ̟ου έλαβε ο συνδυασµός στην εκλογική Περιφέρεια Στύρων, στην Εκλογική 

Περιφέρεια Μαρµαρίου. Ειδικότερα, διαιρώντας τον αριθµό των εγκύρων 

ψηφοδελτίων ̟ου έλαβε ως άνω συνδυασµός στην Εκλογική Περιφέρεια 

Μαρµαρίου, ό̟ως αναγράφονται στον ̟ίνακα της  δεύτερης σελίδας του 10 φύλλου 

της ως άνω α̟όφασης µε το εκλογικό µέτρο (560), ήτοι 124:560 ̟ροκύ̟τει ότι στην 

συγκεκριµένη εκλογική ̟εριφέρεια λαµβάνει 0 έδρες και έχει αχρησιµο̟οίητο 

υ̟όλοι̟ο 221 και διαιρώντας τον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων ̟ου έλαβε ως 

άνω συνδυασµός στην Εκλογική Περιφέρεια Στύρων, ό̟ως αναγράφονται στον 

̟ίνακα της δεύτερης σελίδας του 10ου φύλλου της ως άνω α̟όφασης µε το εκλογικό 

µέτρο (560) µε, ήτοι 272:560, ̟ροκύ̟τει ότι στην συγκεκριµένη εκλογική ̟εριφέρεια 

λαµβάνει 0 έδρες και έχει αχρησιµο̟οίητο υ̟όλοι̟ο 485. Εκ ̟αραδροµής, όµως, 

στην ως άνω α̟όφαση αναγράφηκε το α̟οτέλεσµα της Εκλογικής Περιφέρειας 

Στύρων στην Εκλογική Περιφέρεια Μαρµαρίου και αντιστρόφως, µε α̟οτέλεσµα, η 

τελευταία ̟εριφέρεια να φαίνεται ως αυτή ̟ου συγκεντρώνει το µεγαλύτερο 

αχρησιµο̟οίητο υ̟όλοι̟ο ψήφων και ο ως άνω συνδυασµός να λάβει έδρα σε αυτή, 

ενώ το ορθό είναι να λάβει στην Εκλογική Περιφέρεια Στύρων, ̟ου ̟ράγµατι 

συγκεντρώνει το  µεγαλύτερο αχρησιµο̟οίητο υ̟όλοι̟ο ψήφων. Ως εκ τούτου θα 

̟ρέ̟ει να διορθωθεί η α̟όφαση ως ̟ρος αυτό και ο ως άνω συνδυασµός να λάβει 

µία έδρα στην Εκλογική Περιφέρεια Στύρων, και όχι Μαρµαρίου, ό̟ως εκ 

̟αραδροµής αναγράφηκε και να εκλεγεί τακτικός και ανα̟ληρωµατικοί σύµβουλοι 

στην ως άνω εκλογική ̟εριφέρεια, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό της 

̟αρούσας. 

Περαιτέρω, στο σκε̟τικό της ως άνω α̟όφασης αναφέρεται ότι την έδρα 

εκ̟ροσώ̟ου το̟ικής κοινότητας λαµβάνει ο συνδυασµός ̟ου ̟λειοψήφησε και ότι 

εκ̟ρόσω̟ος το̟ικής κοινότητας εκλέγεται α̟ό τους υ̟οψηφίους του συνδυασµού 

̟ου ̟λειοψήφησε αυτός ̟ου έλαβε τους ̟ερισσότερους σταυρούς ̟ροτίµησης και οι 

λοι̟οί υ̟οψήφιοι είναι ανα̟ληρωµατικοί του εκ̟ροσώ̟ου της το̟ικής κοινότητας. 

Περαιτέρω, αναγράφεται ότι για τις το̟ικές κοινότητες Κοµίτου, Στου̟αίων και 

Πολυ̟οτάµου οι υ̟οψήφιοι εκ̟ρόσω̟οι το̟ικών κοινοτήτων καθενός α̟ό τους 

̟αρα̟άνω συνδυασµούς έλαβαν τις ̟αρακάτω ψήφους κατά σειρά ε̟ιτυχίας: 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΙΤΟΥ 

Γ’ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» 

1 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

46 

2 ΜΑΣΤΡΟ∆ΗΜΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 25 

 

∆’ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» 

1 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

83 

2 ΓΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

13 
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ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΠΑΙΩΝ 

Β’ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ «ΑΛΛΙΩΣ!»» 

1 ΛΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
 

0 

 

Γ’ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» 

1 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  63 

2 ΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 19 

 

∆’ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» 

1 ΚΑΡΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝ  74 

2 ΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 59 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ 

Β’ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ «ΑΛΛΙΩΣ!»» 

1  ΜΗΤΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 

 

Γ’ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» 

1 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 

2 ∆ΗΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 

 

∆’ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» 

1 ΣΚΛΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 46 

2 ∆ΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 40 

 

Στην συνέχεια όµως και στην ̟ρώτη σελίδα του 25 φύλλου της ως άνω α̟όφασης 

̟ροφανώς εκ ̟αραδροµής αναγράφεται ότι οι έδρες των το̟ικών κοινοτήτων 

Κοµίτου και Στου̟αίων καταλαµβάνεται α̟ό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – 

ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ», ο ο̟οίος δεν ̟λειοψήφησε και ανακηρύχθηκαν 

Στην Το̟ική Κοινότητα ΚΟΜΙΤΟΥ 

Α̟ό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»: 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΜΑΣΤΡΟ∆ΗΜΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

Στην Το̟ική Κοινότητα ΣΤΟΥΠΑΙΩΝ 

Α̟ό τον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

 ΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ενώ το ορθό, ό̟ως ̟ροκύ̟τει και α̟ό τις ανωτέρω ̟αραδοχές της α̟όφασης 

είναι ότι οι έδρες στις ως άνω το̟ικές κοινότητας καταλαµβάνονται α̟ό τον 

συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», ο ο̟οίος ̟λειοψήφισε και εκλέγονται 

Στην Το̟ική Κοινότητα ΚΟΜΙΤΟΥ 

Α̟ό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  

ΓΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

Στην Το̟ική Κοινότητα ΣΤΟΥΠΑΙΩΝ 

Α̟ό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΚΑΡΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

 ΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Τέλος εκ ̟αραδροµής στην Το̟ική Κοινότητα ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ 

αναγράφηκαν, στην ̟ρώτη σελίδα του 27ου φύλλου, ως  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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2. ΖΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ενώ το ορθό είναι  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΣΚΛΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

∆ΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  

Με βάση όλα τα ανωτέρω οι υ̟ό κρίσεις ̟ράξη διόρθωσης και αίτηση θα ̟ρέ̟ει να 

γίνουν δεκτές και να διορθωθεί η υ̟’ αριθµ. 52/2014 α̟όφαση του ̟αρόντος 

∆ικαστηρίου, ό̟ως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆ΕΧΕΤΑΙ τις αιτήσεις. 

∆ΙΟΡΘΩΝΕΙ την υ̟’ αριθµ. 52/2014 α̟όφαση του ̟αρόντος ∆ικαστηρίου έτσι ώστε 

Α) στο σκε̟τικό στην ̟ρώτη σελίδα του 15ου φύλλου στον στίχο 10 και 11 α̟ό το 

τέλος να αντικατασταθεί ως εξής: 

«στις ̟εριφέρειες Καρύστου και Στύρων και ο ̟ρώτος στην εκλογική ̟εριφέρεια 

Στύρων». 

και στο διατακτικό αυτής στην ̟ρώτη σελίδα του 30ου φύλλου να διαγραφούν οι 4 

τελευταίοι στίχοι α̟ό το τέλος της ̟ρώτης σελίδας µέχρι τον ̟έµ̟το στίχο της 

δεύτερης σελίδας του ̟ρορρηθέντος φύλλου, ήτοι  

«Α̟ό τον ε̟ιλαχόντα συνδυασµό «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΛΛΙΩΣ!"» 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1. ΒΑΤΙΣΤΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

2. ΣΦΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3. ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

4. ΤΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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5. ΑΡΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» 

Και να ̟ροστεθεί στην εκλογική ̟εριφέρεια Στύρων  

Α̟ό τον ε̟ιλαχόντα συνδυασµό «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΛΛΙΩΣ!"» 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1. ΣΑΚΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

2. ΚΕΝΤΙΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

3. ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

4. ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

5. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

6. ΚΑΚΑΒΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

7. ΠΗΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 

8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Β) στο σκε̟τικό στην ̟ρώτη σελίδα του 25ου  φύλλου α̟ό τον 5ο στίχο α̟ό την αρχή  

µέχρι τον 10ο στίχο και στην ̟ρώτη σελίδα του 26ου φύλλου τους 6 ̟ρώτους στίχους 

α̟ό το τέλος και στο διατακτικό αυτής, αντιστοίχως,  στη δεύτερη σελίδα του 32ου 

φύλλου α̟ό τον 16 στίχο µέχρι τον 21  στίχο καθώς και στην ̟ρώτη σελίδα του 34ου 

φύλλου α̟ό τον 7ο στίχο έως 12 στίχο να διαµορφωθεί ως εξής: 

Το̟ική Κοινότητα ΚΟΜΙΤΟΥ 

Α̟ό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  

ΓΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 

Το̟ική Κοινότητα ΣΤΟΥΠΑΙΩΝ 
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Α̟ό τον συνδυασµό «ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΚΑΡΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

 ΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Γ) στο σκε̟τικό στην ̟ρώτη σελίδα του 27ου φύλλου τους 7 ̟ρώτους στίχους α̟ό το 

τέλος  και στο διατακτικό αυτής στην ̟ρώτη σελίδα του 35ου φύλλου  α̟ό τον 9 στίχο 

µέχρι τον 15 στίχο να διαµορφωθεί ως εξής: 

Το̟ική Κοινότητα Πολυ̟οτάµου 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΣΚΛΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

∆ΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  

Κρίθηκε, α̟οφασίστηκε και δηµοσιεύτηκε στην Χαλκίδα στις 14-7-2014 και 

δηµοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου 2014, σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό 

του. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 


