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 Αριθµός α̟όφασης:  66  /   2014 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

Α̟οτελούµενο α̟ό τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Σ̟ηλιωτο̟ούλου, Πρόεδρο 

Πρωτοδικών, Μελ̟οµένη Μαραγκουδάκη, Πρωτοδίκη και Σµαράγδα Τασούλη, 

Πρωτοδίκη–Εισηγήτρια. 

Συνεδρίασε δηµόσια και έκτακτα στο ακροατήριό του, στις 25 Ιουλίου 2014, 

µε την ̟αρουσία και του Γραµµατέα Μιλτιάδη Ψυλλάκη, για να δικάσει τη α̟ό 

25.7.2014 και µε αριθµό κατάθεσης 150/2014 Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών 

Χαλκίδας, µε αντικείµενο τη διόρθωση της υ̟’αρ.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, µε αφορµή το 

έγγραφο µε αριθµό ̟ρωτοκόλλου 732/23.7.2014  του Νικολάου Μανώλη του Ιωάννη.  

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Νοµίµως εισάγεται ̟ρος συζήτηση, η µε αριθµό 150/2014 Πράξη της 

Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας και µε αριθµό κατάθεσης 72/25.7.2014, µε 

αντικείµενο την οίκοθεν διόρθωση 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, για το λόγο 

ότι ενώ διορθώθηκε µε την υ̟’ αριθµ. 60/2014 α̟όφαση του ∆ικαστηρίου τούτου ως 

̟ρος τις έδρες του συνδυασµού «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΛΛΙΩΣ!"» και έλαβε αυτός µία (1) έδρα στην εκλογική ̟εριφέρεια 

Στύρων αντί της εκλογικής ̟εριφέρειας Μαρµαρίου, ό̟ως εσφαλµένα αναγραφόταν 

στην ως άνω α̟όφαση, εκ ̟αραδροµής δεν α̟οδόθηκε η ως άνω µία (1) έδρα της 

εκλογικής ̟εριφέρειας Μαρµαρίου στον συνδυασµό «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ». 



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 υ̟’ αριθµ. 

52/2014 και 60/2014 α̟οφάσεων του ∆ικαστηρίου τούτου ̟ροέκυψαν τα ακόλουθα: 

∆υνάµει της υ̟’ αριθµ. 60/2014 α̟όφασης του ∆ικαστηρίου τούτου διορθώθηκε η 

υ̟’ αριθµ. 52/2014 α̟όφαση του ίδιου ∆ικαστηρίου ̟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, όσον αφορά τις έδρες ̟ου κατέλαβε ο 

συνδυασµός «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

"ΑΛΛΙΩΣ!"» στις εκλογικές ̟εριφέρειες. Ειδικότερα, διορθώθηκε η εκλογική 

̟εριφέρεια στην ο̟οία έλαβε µία (1) έδρα ο ως άνω συνδυασµός και ειδικότερα ως 

̟ρος το ότι αυτός κατέλαβε  µία (1) έδρα στην Εκλογική Περιφέρεια Στύρων αντί της 

Εκλογικής Περιφέρειας Μαρµαρίου, ̟ου εκ ̟αραδροµής είχε αναγραφεί στην ως 

άνω α̟όφαση. Κατό̟ιν, όµως, της ως άνω διορθώσεως, ο συνδυασµός «ΝΕΟΣ 

∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» καταλαµβάνει την µία (1) έδρα της εκλογικής 

̟εριφέρειας Μαρµαρίου, ̟ου α̟οµένει  ενώ στην εκλογική Περιφέρεια Στύρων, έχει 

̟λέον δύο (2) έδρες και όχι τρεις (3) ό̟ως εκ ̟αραδροµής αναγράφεται στην υ̟’ 

αριθµ. 52/2014 α̟όφαση του ∆ικαστηρίου τούτου. Ως εκ τούτου θα ̟ρέ̟ει να 

διορθωθεί η α̟όφαση ως ̟ρος αυτό και ο συνδυασµός «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ»  να λάβει µία ε̟ι̟λέον έδρα στην Εκλογική Περιφέρεια Μαρµαρίου, 

ήτοι συνολικά τρεις (3) έδρες, ενώ θα ̟ρέ̟ει να του αφαιρεθεί µία (1) έδρα α̟ό την 

εκλογική ̟εριφέρεια Στύρων, η ο̟οία καταλαµβάνεται, σύµφωνα και µε την υ̟’ 

αριθµ. 60/2014 διορθωτική α̟όφαση αυτού του ∆ικαστηρίου α̟ό τον συνδυασµό 

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ "ΑΛΛΙΩΣ!"», και 

να αναγραφούν τα ονόµατα των τακτικών και ανα̟ληρωµατικών συµβούλων του 

ως άνω συνδυασµού, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό της ̟αρούσας. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω θα ̟ρέ̟ει να διορθωθεί η υ̟’ αριθµ. 52/2014 

α̟όφαση του ̟αρόντος ∆ικαστηρίου, ό̟ως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

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

στο σκε̟τικό στη 2η σελίδα του 11ου φύλλου στον στίχο 5 του ̟ίνακα να διορθωθεί ο 

αριθµός των εδρών ̟ου καταλαµβάνει ο Γ’ συνδυασµός «ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ» στην εκλογική ̟εριφέρεια Μαρµαρίου σε τρεις (3) και στην εκλογική 

̟εριφέρεια Στυρέων σε δύο (2), ενώ στη 1η σελίδα του 15ου φύλλου στον στίχο 14 να 

διορθωθεί ως ̟ρος τον αριθµό των τακτικών δηµοτικών συµβούλων ̟ου εκλέγονται 

α̟ό τον ως άνω συνδυασµό, ήτοι  «οι τρεις (3) ̟ρώτοι στην εκλογική ̟εριφέρεια 

Μαρµαρίου και οι δύο ̟ρώτοι στην εκλογική ̟εριφέρεια Στυρέων», και στο 

διατακτικό αυτής στη 1η σελίδα του 30ου φύλλου κάτω α̟ό τον στίχο 4 αυτού να  

̟ροστεθεί στους τακτικούς δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού «ΝΕΟΣ 



2ο φύλλο της υ̟’ αρ. 66/2014 α̟όφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας 
(∆ιαδικασία Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας) 

 
∆ΗΜΟΣ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» για την εκλογική ̟εριφέρεια Μαρµαρίου ο 

Τριανταφύλλης Ιωάννης του Βασιλείου και να διαγραφεί αντιστοίχως α̟ό τον στίχο 

6 α̟ό τους ανα̟ληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους αυτού, ενώ στη 2η σελίδα του 

30ου φύλλου µετά τον στίχο 10 να αφαιρεθεί ο Αλούκος Αλέξανδρος του Ιωάννη α̟ό 

τους τακτικούς δηµοτικούς συµβούλους του ως άνω συνδυασµού για την εκλογική 

̟εριφέρεια Στυρέων και να ̟ροστεθεί µετά τον στίχο 11 στους ανα̟ληρωµατικούς 

τακτικούς συµβούλους του συνδυασµού αυτού.  

Κρίθηκε, α̟οφασίστηκε στη Χαλκίδα στις 25.7.2014 και  

∆ηµοσιεύτηκε στον ίδιο τό̟ο στις 28.7.2014 σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο 

ακροατήριό του. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


