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ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
Συγκροτήθηκε

από

τις

∆ικαστές

Κωνσταντίνα

Σπηλιωτοπούλου,

Πρόεδρο

Πρωτοδικών, Ιωάννη Πετρόπουλο Πρωτοδίκη, Ελένη Κολοβού Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια,
και από τo Γραµµατέα Μιλτιάδη Ψυλλάκη.
Συνεδρίασε εκτάκτως δηµόσια στο ακροατήριό του στις 27-6-2014, και ώρα 14.00,
κατόπιν της υπ’ αριθ. 135/2014 πράξης της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας, για να
προβεί, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 44 ν. 3852/2010, στην ανακήρυξη του
επιτυχόντος

και

αναπληρωµατικών

επιλαχόντων
∆ηµοτικών

συνδυασµών,
Συµβούλων

του

κάθε

∆ηµάρχου,

των

τακτικών

και

συνδυασµού,

των

τακτικών

και

αναπληρωµατικών Συµβούλων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Συµβούλων των Τοπικών
Κοινοτήτων,

καθώς

και

των

εκπροσώπων

των

Τοπικών

Κοινοτήτων

µε

τους

αναπληρωµατικούς τους, στο ∆ΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, µετά τη διενέργεια των εκλογών της 18ης
Μαΐου 2014.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή παραδεκτώς και νοµίµως κατά το άρθρο 44 ν. 3852/2010 το παρόν
∆ικαστήριο

επιλαµβάνεται

της

προκείµενης

υπόθεσης

περί

επικύρωσης

των

αποτελεσµάτων των εκλογών που έγιναν στις 18 Μαΐου 2014 για την ανάδειξη δηµοτικών
αρχών στο ∆ΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, δεδοµένου ότι τηρήθηκε η προδικασία που ορίζεται στα
άρθρα 42 και 43 ν. 3852/2010.
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 31 ν. 3852/2010, στις εκλογές των ∆ηµάρχων
και ∆ηµοτικών Συµβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασµός αυτός που πλειοψήφησε µε
ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων
ψηφοδελτίων, επιλαχόντες όσοι συνδυασµοί έλαβαν έστω και µία έδρα, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του ως άνω νόµου, ενώ ∆ήµαρχος εκλέγεται ο
επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 33 ν.
3852/2010, εάν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την
επόµενη Κυριακή ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους ∆ηµάρχους των δύο συνδυασµών που
έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος ∆ήµαρχος και ο
συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη
πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Εάν στην επαναληπτική
ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση
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για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού. Οι έδρες των δηµοτικών συµβουλίων
κατανέµονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυασµούς που
συµµετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονοµάζονται κατανοµές. Στην πρώτη (Α)
κατανοµή κατανέµονται οι µισές έδρες του δηµοτικού συµβουλίου. Το κλάσµα που
προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα. Στη δεύτερη (Β) κατανοµή
κατανέµονται οι υπόλοιπες. Με βάση τον αριθµό των εδρών των δηµοτικών συµβουλίων οι
έδρες που αναλογούν σε καθεµία από τις δύο αυτές κατανοµές έχουν ως εξής: για τα
13µελή συµβούλια οι έδρες της Α` κατανοµής είναι 7 και της Β` κατανοµής 6, για τα
17µελή συµβούλια 9 και 8 αντίστοιχα, για τα 21µελή συµβούλια 11 και 10 αντίστοιχα,
για τα 27µελή συµβούλια 14 και 13 αντίστοιχα, για τα 33µελή συµβούλια 17 και 16
αντίστοιχα, για τα 41 µελή συµβούλια 21 και 20 αντίστοιχα, για τα 45µελή συµβούλια 23
και 22 αντίστοιχα, για τα 49µελή συµβούλια 25 και 24 αντίστοιχα. Οι έδρες της Α`
κατανοµής κατανέµονται αναλογικά στους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές
σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν
σε όλα τα εκλογικά τµήµατα του ∆ήµου όλοι οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές
στην αρχική ψηφοφορία διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών της Α` κατανοµής. Το πηλίκο
της διαίρεσης, αυξηµένο κατά µία µονάδα, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το
εκλογικό µέτρο της Α` κατανοµής. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε
συνδυασµού

διαιρείται

στη

συνέχεια

µε

το

εκλογικό

µέτρο

και

καθένας τους

καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που
καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις
προς διάθεση της Α` κατανοµής, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των
επιλαχόντων συνδυασµών,

ανάλογα

µε

τα

αχρησιµοποίητα

υπόλοιπά

τους.

Εάν

συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση. Εάν
και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες
έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού. Για τη διάθεση των εδρών της Β` κατανοµής
υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον
επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των
εδρών που κατανεµήθηκαν σε αυτόν από την Α` κατανοµή, τα τρία πέµπτα (3/5) του
συνόλου των εδρών. Οι έδρες της Β` κατανοµής που αποµένουν προς διάθεση, µετά την
παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασµό, διατίθενται στον άλλο συνδυασµό
που έλαβε µέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία. Στην περίπτωση όπου λόγω του µικρού
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αριθµού εδρών που τους έχουν κατανεµηθεί από την Α` κατανοµή, ο επιτυχών
συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών πέµπτων (3/5) του
συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β` κατανοµής και δεν
γίνεται καµία µεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α` κατανοµής, ανάµεσα στους
υπόλοιπους συνδυασµούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική
ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι
υποψήφιοι ∆ήµαρχοι όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας
στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην
επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος ∆ήµαρχος του πρώτου σε αριθµό έγκυρων
ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι των συνδυασµών που ισοψήφησαν
στη δεύτερη θέση. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο
υποψήφιος ∆ήµαρχος και ο συνδυασµός του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία
την σχετική πλειοψηφία. Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι
δήµαρχοι, το αρµόδιο ∆ικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος
∆ηµάρχου και

του

συνδυασµού του.

Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι

από

δύο

συνδυασµοί, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος
∆ηµάρχου και του συνδυασµού του και εκείνου που έχει συµµετάσχει στη Β` κατανοµή.
Εάν κανένας από τους συνδυασµούς που συµµετέχουν στις εκλογές στην αρχική
ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό µέτρο ή αν µόνον ένας το έχει συγκεντρώσει,
τότε στην Α` κατανοµή συµµετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασµοί που έχουν λάβει το
µεγαλύτερο αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι των δύο συνδυασµών
συµµετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία. Οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί
σύµβουλοι εκλέγονται µε βάση την πρώτη ψηφοφορία σύµφωνα µε τους σταυρούς
προτίµησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3
του άρθρου 32 και του άρθρου 38 ν. 3852/2010. Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου
34 του ως άνω νόµου, οι έδρες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε ∆ήµο που έχει περισσότερες
από µία Εκλογικές περιφέρειες κατανέµονται µεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασµών, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της πρώτης ψηφοφορίας, ως εξής: Η κατανοµή
ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασµό σε κάθε εκλογική περιφέρεια µία έδρα,
εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στην οικεία εκλογική περιφέρεια. Στην
συνέχεια, αρχίζοντας από το µικρότερο σε εκλογική δύναµη συνδυασµό, ο οποίος
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εξασφάλισε συµµετοχή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων του
στον ∆ήµο διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης, προσαυξηµένο κατά µία µονάδα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των
έγκυρων ψηφοδελτίων του διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε το εκλογικό του
µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης. Εάν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δηµοτικό συµβούλιο,
ο αριθµός τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε Εκλογική περιφέρεια,
όπου διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του σε µια Εκλογική
περιφέρεια, οι έδρες αυτές παραµένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα
συνδυασµό και µειώνεται ανάλογα ο αριθµός των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν
σε κάθε Εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες έδρες όσες δικαιούται ο
συνδυασµός, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες της
περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον
οι διαθέσιµες έδρες. Εάν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραµένουν
αδιάθετες για τον συνδυασµό έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά στις Εκλογικές
περιφέρειες, όπου ο συνδυασµός διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο
υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Οι έδρες που κατανέµονται σύµφωνα µε τα παραπάνω
αφαιρούνται από τις διαθέσιµες της Εκλογικής περιφέρειας. Με την ίδια διαδικασία
κατανέµονται οι έδρες σε κάθε Εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους
επιλαχόντες συνδυασµούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής. Οι έδρες που παραµένουν
αδιάθετες σε κάθε Εκλογική περιφέρεια µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας
και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασµούς καταλαµβάνονται από τον επιτυχόντα
συνδυασµό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στις αντίστοιχες Εκλογικές
περιφέρειες. Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέµονται και µειώνεται αναλόγως ο αριθµός
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 38 ν. 3852/2010, τακτικοί ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς, κατά
σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 35 του ως άνω νόµου. Οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι των
επιλαχόντων συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες Σύµβουλοι των συνδυασµών
τους. Σε περίπτωση που ο συνδυασµός καταλαµβάνει έδρες σε περισσότερες Εκλογικές
περιφέρειες, ο υποψήφιος ∆ήµαρχος λαµβάνει την έδρα της Εκλογικής περιφέρειας,
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όπου ο συνδυασµός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθµού εδρών σε
περισσότερες περιφέρειες, τότε λαµβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασµός έλαβε
τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασµός
έλαβε ίσο αριθµό ψήφων, διενεργείται κλήρωση. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος
και των επιλαχόντων συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών Συµβούλων της
Εκλογικής τους περιφέρειας µε την σειρά των σταυρών προτίµησης. Εάν οι υποψήφιοι
του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το αρµόδιο Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 36 ν. 3852/2010, για την εκλογή των
Συµβούλων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων
31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του ως άνω νόµου. Ειδικότερα, ο συνδυασµός του
επιτυχόντος ∆ηµάρχου στις δηµοτικές εκλογές λαµβάνει τα τρία πέµπτα (3/5) του
συνόλου των εδρών των Συµβούλων σε κάθε ∆ηµοτική Κοινότητα και τα δύο πέµπτα (2/5)
λαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και
41 ν. 3852/2010. Αν σε ∆ηµοτική Κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του
συνδυασµού του επιτυχόντος ∆ηµάρχου, οι έδρες του συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των υπόλοιπων συνδυασµών, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 32 ν. 3852/2010. Για την κατανοµή των εδρών
των Συµβούλων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων σε κάθε ∆ηµοτική Κοινότητα λαµβάνεται
υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός υποψήφιου
∆ηµάρχου σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου. Σύµφωνα
µε την διάταξη του άρθρου 39 ν. 3852/2010, τακτικοί Σύµβουλοι του συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς
των υποψήφιων ∆ηµάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών
Συµβούλων του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας µε τη σειρά των σταυρών
προτίµησης. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο
διενεργεί κλήρωση. Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 37 ν. 3852/2010, στις εκλογές
των συµβουλίων Τοπικής Κοινότητας η κατανοµή των εδρών γίνεται αναλογικά, µεταξύ
όλων των συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το
συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, µε τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων
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ψηφοδελτίων που έλαβαν στην Τοπική Κοινότητα όλοι µαζί οι συνδυασµοί που
συµµετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συµβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας,
αυξηµένο κατά µία µονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειποµένου του κλάσµατος,
αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού
διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες
έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν
οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι
λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία
µεταξύ όλων αυτών των συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα που
έχουν. Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων
υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα
αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία,
ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός.
Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες
από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει
το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθµού
έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών
κλήρωση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για
το συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, ο Πρόεδρος του συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας
και οι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας εκλέγονται από το µοναδικό αυτό συνδυασµό.
Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης, µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των
εδρών του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας εκλέγονται τακτικοί Σύµβουλοι και οι
υπόλοιποι Αναπληρωµατικοί. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί για το
συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας και
ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος
συνδυασµού. Στην περίπτωση αυτή στα τριµελή συµβούλια Τοπικής Κοινότητας
κατανέµονται στον πλειοψηφούντα συνδυασµό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα
συνδυασµό µία (1) έδρα. Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαµβάνει ο
συνδυασµός που πλειοψήφησε. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το
Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριµελή συµβούλια Τοπικής Κοινότητας ο πρώτος
συνδυασµός εκλέγει τον Πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασµοί από έναν σύµβολο
Τοπικής Κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί για τον
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εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας, το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του
πλειοψηφούντος συνδυασµού, ο οποίος και λαµβάνει την έδρα του εκπροσώπου της
Τοπικής Κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο
ενεργεί κλήρωση. Τέλος, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 40 ν. 3852/2010, τακτικοί
Σύµβουλοι του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους
κάθε συνδυασµού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης. Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του
συνδυασµού που πλειοψήφησε αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης. Πρόεδρος του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας είναι ο υποψήφιος
Σύµβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους
σταυρούς προτίµησης. Οι λοιποί υποψήφιοι είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών
Συµβούλων της Τοπικής Κοινότητας ή του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας. Αν οι
υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.
Στην προκειµένη περίπτωση, µε τη µε αριθµό 33/2014 απόφαση του παρόντος
∆ικαστηρίου, ανακηρύχθηκαν, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 20 παρ. 1 ν. 3852/2010, οι
συνδυασµοί των υποψήφιων ∆ηµάρχων, ∆ηµοτικών Συµβούλων, Συµβούλων των
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, Συµβούλων των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των
Τοπικών Κοινοτήτων, στο ∆ΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για τις ∆ηµοτικές Εκλογές της 18ης Μαΐου
2014. Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ απαρτίζεται από δύο Εκλογικές περιφέρειες:
1. την Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµαρυνθίων µε 14 έδρες ∆ηµοτικών
Συµβούλων, η οποία αποτελείται από: α. την ∆ηµοτική Κοινότητα Αµαρύνθου, όπου
συγκροτείται 4µελές Συµβούλιο, β. την ∆ηµοτική Κοινότητα Γυµνού, όπου συγκροτείται
4µελές Συµβούλιο, γ. την Τοπική Κοινότητα Άνω Βάθειας, όπου συγκροτείται 3µελές
Συµβούλιο, δ. την Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, όπου συγκροτείται 3µελές Συµβούλιο
και ε. την Τοπική Κοινότητα Σέτας, όπου εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.
2. την Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερέτριας µε 13 έδρες ∆ηµοτικών
Συµβούλων, η οποία αποτελείται από την ∆ηµοτική Κοινότητα Ερέτριας, όπου
συγκροτείται 4µελές Συµβούλιο.
Οι συνδυασµοί των υποψήφιων ∆ηµάρχων, ∆ηµοτικών Συµβούλων, Συµβούλων των
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, Συµβούλων των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των
Τοπικών Κοινοτήτων, στον ∆ήµο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για τις ∆ηµοτικές Εκλογές της 18ης Μαΐου
2014, που ανακηρύχθηκαν µε την προαναφερόµενη απόφαση του παρόντος ∆ικαστηρίου,
είναι οι εξής:
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ,
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2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ,
3. ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ,
4. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ,
5. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΚΕΠ
οι οποίοι συµµετείχαν στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 µε υποψηφίους που
ανακηρύχθηκαν µε την ως άνω δικαστική απόφαση στις Εκλογικές περιφέρειες,
∆ηµοτικές Κοινότητες και Τοπικές Κοινότητες του ως άνω ∆ήµου. Μετά τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας µε την από 22-5-2014 πράξη της
κατήρτισε πίνακα αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 42 ν.
3852/2010. Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 9.088
και καθένας από τους παραπάνω συνδυασµούς έλαβε:
1. Ο συνδυασµός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
2.971 ψήφους,
2. 0 συνδυασµός ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
4.117 ψήφους,
3. 0 συνδυασµός ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ
1.179 ψήφους,
4. 0 συνδυασµός ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
522 ψήφους,
5. 0 συνδυασµός ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΚΕΠ
299 ψήφους.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, καθώς κανείς συνδυασµός δεν πλειοψήφησε µε
ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων
ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλήφθηκε την επόµενη Κυριακή 25/5/2014 ανάµεσα
στους υποψήφιους ∆ηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους. Μετά τη διεξαγωγή της ως άνω επαναληπτικής ψηφοφορίας η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Χαλκίδας, µε την µε αριθµό 28/5/2014 πράξη της, κατάρτισε τον από
28.5.2014 πίνακα αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 42 ν.
3852/2010. Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 8.403
και καθένας από τους παραπάνω συνδυασµούς έλαβε:
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, 4.279 ψήφους
2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ,
4.124 ψήφους
Με βάση τα ως άνω αποτελέσµατα, επιτυχών είναι ο συνδυασµός που συγκέντρωσε στην
επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των
έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες είναι όσοι συνδυασµοί έλαβαν έστω και µία έδρα.
Περαιτέρω, οι έδρες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατανέµονται ως εξής:
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
1. ο επιτυχών συνδυασµός ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ λαµβάνει 6 έδρες.
2. Ο συνδυασµός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ λαµβάνει 5 έδρες.
3. Ο συνδυασµός ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ λαµβάνει 2 έδρες
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4. Ο συνδυασµός ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1 έδρα.
5. Ο συνδυασµός ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΚΕΠ καµία έδρα.
∆ΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
1. Ο επιτυχών συνδυασµός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ λαµβάνει 16 έδρες.
2. Ο συνδυασµός ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ λαµβάνει 8 έδρες.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, επιτυχών θεωρείται ο συνδυασµός
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, γιατί πλειοψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του
πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχών
είναι ο έτερος συνδυασµός που έλαβε έστω και µία έδρα. Περαιτέρω, ο επιτυχών
συνδυασµός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ [καθώς δεν συγκεντρώνει ποσοστό
εγκύρων ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους],
λαµβάνει τα 3/5 του συνόλου των εδρών και συγκεκριµένα δέκα έξι (16) έδρες, και ο
επιλαχών συνδυασµός ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ οκτώ (8) έδρες. Κατά συνέπεια,
∆ήµαρχος του ∆ήµου ΕΡΕΤΡΙΑΣ εκλέγεται η υποψήφια ∆ήµαρχος του επιτυχόντος
συνδυασµού ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Αληµπατέ Αµφιτρίτη και
κατατάσσονται µε την παρούσα οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κάθε συνδυασµού, των τακτικών και αναπληρωµατικών Συµβούλων των ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων, των Συµβούλων των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και των εκπροσώπων των
Τοπικών Κοινοτήτων µε τους αναπληρωµατικούς τους ως εξής:
1. Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµαρυνθίων ο επιτυχών
συνδυασµός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ λαµβάνει δέκα (10) έδρες, και ο
επιλαχών συνδυασµός ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ πέντε (5) έδρες.
Κατά συνέπεια, εκλέγονται:
Α. Από τον συνδυασµό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
6. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΑΒ∆ΟΥΛΑ ΑΝΘΙΠΠΗ
8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
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10.ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.∆ΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
4.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
5.ΒΑΧΛΑΣ ΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
6.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
7. ΣΚΑΡΛΑ ΑΝΝΑ
8.ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9.ΚΙΣΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10.ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12.ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13.ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Β. Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ
5. ΧΑΙΝΑ-ΜΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.ΦΑΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.ΚΡΟΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
3.ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
4.ΣΜΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
5.ΣΚΑΡΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.ΣΜΑΜΑΤΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
7.ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΑΝ∆ΡΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10.ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερέτριας ο επιτυχών συνδυασµός
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ λαµβάνει έξι (6) έδρες, και ο επιλαχών
συνδυασµός ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έξι (6) έδρες.
Κατά συνέπεια, εκλέγονται:
Α. Από τον συνδυασµό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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3.ΧΟΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
4.ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
5.∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΟΛΓΑ
6.∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β. Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
2. ΚΑΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
4. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΜΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
6. ΤΣΙΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας ΓΥΜΝΟΥ ο επιτυχών συνδυασµός
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ λαµβάνει έξι (6) έδρες, και ο επιλαχών
συνδυασµός ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έξι (6) έδρες.
Κατά συνέπεια, εκλέγονται:
Α. Από τον συνδυασµό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΧΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.ΚΡΟΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6.ΣΕΦΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ
Β. Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΧΑΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
3.ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4.ΓΙΑΝΝΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5.ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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6.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ ο επιτυχών συνδυασµός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ λαµβάνει 3 έδρες, και ο επιλαχών συνδυασµός ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 4 έδρες.
Κατά συνέπεια, εκλέγονται:
Α. Από τον συνδυασµό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.ΣΕΦΕΡΛΗ ΖΩΗ
3.ΧΑΡΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Β. Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
3.ΖΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
4.ΛΑΜΠΡΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ο επιτυχών συνδυασµός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ λαµβάνει 2 έδρες, και ο επιλαχών συνδυασµός ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 έδρα.
Κατά συνέπεια, εκλέγονται:
Α. Από τον συνδυασµό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Β. Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
1.ΜΟΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΤΑΣ ο επιτυχών συνδυασµός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ
ΠΟΡΕΙΑ λαµβάνει 1 έδρα.
Κατά συνέπεια, εκλέγονται:
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επειδή, όπως προκύπτει από την µε αριθµό 86/2014 έκθεση τοιχοκόλλησης και την µε
αριθµό 33/2014 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας, τα πρακτικά εκλογής και ο
πίνακας αποτελεσµάτων εκτέθηκαν στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας επί πέντε
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(5) ηµέρες, µετά την πάροδο των οποίων (και ανεξαρτήτως της τυχόν υποβολής
ενστάσεων), το ∆ικαστήριο πρέπει, κατ’ άρθρο 44 ν. 3852/2010, να επικυρώσει το
αποτέλεσµα των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, στο ∆ήµο ΕΡΕΤΡΙΑΣ και να ανακηρύξει
τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, τον ∆ήµαρχο, τους τακτικούς και
αναπληρωµατικούς ∆ηµοτικούς Συµβούλους κάθε συνδυασµού, τους τακτικούς και
αναπληρωµατικούς Συµβούλους της ∆ηµοτικής Κοινότητας, τους Συµβούλους των
Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων µε τους
αναπληρωµατικούς τους, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το αποτέλεσµα των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 στο ∆ΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
για την ανάδειξη ∆ηµάρχου, ∆ηµοτικών Συµβούλων, Συµβούλων της ∆ηµοτικής
Κοινότητας, Συµβούλων των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των Τοπικών
Κοινοτήτων.
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ επιτυχόντα το συνδυασµό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ και
επιλαχόντες τους συνδυασµούς α. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, β. ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ, γ. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, δ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΚΕΠ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ∆ήµαρχο την υποψήφια του επιτυχόντος συνδυασµού ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Αληµπατέ Αµφιτρίτη.
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ∆ηµοτικούς Συµβούλους:
1. Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµαρυνθίων, του συνδυασµού
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
6. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΑΒ∆ΟΥΛΑ ΑΝΘΙΠΠΗ
8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
10.ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.∆ΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
4.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
5.ΒΑΧΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
6.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
7. ΣΚΑΡΛΑ ΑΝΝΑ
8.ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9.ΚΙΣΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10.ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12.ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13.ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Β. Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.
ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4.
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ
5.
ΧΑΙΝΑ-ΜΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.ΦΑΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.ΚΡΟΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
3.ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
4.ΣΜΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
5.ΣΚΑΡΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.ΣΜΑΜΑΤΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
7.ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΑΝ∆ΡΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10.ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερέτριας, από τον συνδυασµό
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.ΧΟΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
4.ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
5.∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΟΛΓΑ
6.∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β. Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ
7. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
8. ΚΑΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10.
11.
ΜΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΣΙΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
12.
Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας ΓΥΜΝΟΥ, από τον συνδυασµό
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΧΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3.ΚΡΟΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΣΕΦΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ
Β. Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΧΑΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
3.ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4.ΓΙΑΝΝΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5.ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ, από τον συνδυασµό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
1.ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.ΣΕΦΕΡΛΗ ΖΩΗ
3.ΧΑΡΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Β. Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
3.ΖΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
4.ΛΑΜΠΡΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, εκλέγονται

από

τον

συνδυασµό

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

1.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Β. Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
1.ΜΟΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΤΑΣ εκλέγεται:
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στη Χαλκίδα στις
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ηµοσιεύθηκε σε έκτακτη, δηµόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στη
Χαλκίδα, στις
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Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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