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Αριθμός αποφάσεως 5933/2010
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αποτελούμενο

από

τους

Δικαστές

Ελένη

Τσίτσιου

Πρόεδρο

Πρωτοδικών, Κωνσταντίνα Λέκκου Πρωτοδίκη, Βασίλειο Τζελέπη ΠρωτοδίκηΕισηγητή και από τη γραμματέα Στεφανοπούλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 17 Νοεμβρίου 2010,
προκειμένου να αποφανθεί για την επικύρωση των εκλογών, που διεξήχθησαν
την 7η Νοεμβρίου 2010 στο Δήμο Ύδρας και την ανακήρυξη του επιτυχόντος
και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων δημάρχου και δημοτικών
συμβούλων του ως άνω Δήμου.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι) Κατά την παρ.1 άρθρου 44 ν.3852/2010: << Επικύρωση της
εκλογής. 1.α. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του πενθημέρου
της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα
και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το δήμαρχο, τους τακτικούς και
αναπληρωματικούς

δημοτικούς

συμβούλους

κάθε

συνδυασμού,

τους

τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων,
τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής
κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους. β. Με την ανωτέρω απόφαση
του

Πολυμελούς

αναπληρωματικοί

Πρωτοδικείου
σύμβουλοι

της

ανακηρύσσονται

οι

κάθε

περιφέρειας

εκλογικής

τακτικοί

και
κάθε

συνδυασμού. γ. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι

κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που
έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Οι σύμβουλοι
των δημοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της
εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν
λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.
ΙΙ) Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου << 1. Στις
εκλογές των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών
συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα
τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και
επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. 2. Δήμαρχος εκλέγεται ο
επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.
ΙΙΙ) Κατά δε το άρθρο 32 του άνω νόμου << 1. Τα τρία πέμπτα (3/5)
των εδρών του δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός
και τα δύο πέμπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4. 2.
Αν ο επιτυχών συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων
μεγαλύτερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του
δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των συνδυασμών που
συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5. 3.
Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5)
του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεως της
μονάδας δεν υπολογίζεται, ενώ στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα
μεγαλύτερο του ημίσεως στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση
τα παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία
πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής: στα
13μελή συμβούλια 8 και 5, στα 17μελή συμβούλια 10 και 7, στα 21μελή
συμβούλια 13 και 8, στα 27μελή συμβούλια 16 και 11, στα 33μελή
συμβούλια 20 και 13, στα 41μελή συμβούλια 25 και 16, στα 45μελή
συμβούλια 27 και 18, και στα 49μελή συμβούλια 29 και 20. 4.Η αναλογική
κατανομή των εδρών, μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, στην περίπτωση
της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, όλοι μαζί
οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα,
διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα (2/5) και

το πηλίκο τους αυξημένο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο με
παράλειψη τυχόν κλάσματος. 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 επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με την
προηγούμενη διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, οι έδρες που
απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών,
ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα 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. Σε περίπτωση ίσου
αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών,
ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο. 5.Η αναλογική
κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος γίνεται
ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα
εκλογικά τμήματα δήμου, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις
εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε
δημοτικό

συμβούλιο

και

το

πηλίκο

αυξημένο

κατά

μία

μονάδα,

παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των
έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το
εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το
ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Στην περίπτωση αυτή, ο επιτυχών συνδυασμός
μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των τριών πέμπτων
(3/5). Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν
στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς
διάθεση,

όσες

απομένουν

κατανέμονται

ανά

μία

μεταξύ

όλων

των

συνδυασμών ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους. Εάν οι
συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων
υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση. Εάν μετά την κατανομή των εδρών με βάση
τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται
ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του
συνδυασμού. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και
περισσότερων.
IV) Εξάλλου, κατά το άρθρο 34 του ίδιου νόμου << Οι έδρες του

δημοτικού συμβουλίου σε δήμο που έχει περισσότερες από μία Εκλογικές
περιφέρειες κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασμών, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, όπως
καθορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, ως εξής: 1. Η κατανομή ξεκινά
αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασμό σε κάθε εκλογική περιφέρεια μία
έδρα, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στην οικεία εκλογική
περιφέρεια. 2. Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική
δύναμη συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 32 του παρόντος, συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός των
έγκυρων ψηφοδελτίων του στο δήμο 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

σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος και μειώνεται ανάλογα ο
αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 3.

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

το

συνδυασμό

έδρες,

κατανέμονται ανά μία κατά σειρά στις Εκλογικές περιφέρειες, όπου ο
συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο
υπόλοιπο ψηφοδελτίων. 4. Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής
περιφέρειας. 5. Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε
εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς
κατά αύξουσα σειρά εκλογής. 6. 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 δημοτικού συμβουλίου.
V) Κατά το άρθρο 38: << 1. Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι
εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του
άρθρου 31, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος.
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι
επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε περίπτωση που ο
συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες Εκλογικές περιφέρειες ο
υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, 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. 2. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων
της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. 3. Εάν
οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο
διενεργεί κλήρωση.».
VI) Κατά το άρθρο 36 του ίδιου νόμου: «1. Για την εκλογή των
συμβούλων της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των
άρθρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του παρόντος. 2. Ο συνδυασμός του
επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5)
του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και τα
δύο πέμπτα (2/5) λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. Αν σε δημοτική κοινότητα
δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος
δημάρχου, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κατανέμονται
αναλογικά μεταξύ των υπόλοιπων συνδυασμών κατ` ανάλογη εφαρμογή της
παραγράφου 4 του άρθρου 32. 3. Για την κατανομή των εδρών των
συμβούλων

των

δημοτικών

κοινοτήτων

σε

κάθε

δημοτική

κοινότητα

λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε
συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της

εδαφικής περιφέρειας του δήμου.
VII) Κατά το άρθρο 39 του ίδιου νόμου: «1. Τακτικοί σύμβουλοι του
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους
καθενός από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων, κατά σειρά,
αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 2. Οι λοιποί
υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων
του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με τη σειρά των σταυρών
προτίμησης. 3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.».
VIII) Κατά το άρθρο 37 του ίδιου νόμου: «1. 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 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.

2. 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. 3. Αν
έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το συμβούλιο τοπικής
κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, 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. 4.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 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.».
IX) Τέλος, κατά το άρθρο 40 του ίδιου νόμου «1. 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. 2. Πρόεδρος του συμβουλίου της
τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος
συνδυασμού ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
3. Οι λοιποί υποψήφιοι είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της
τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. 4. Αν οι
υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί
κλήρωση.»

Χ) Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το από 11-112010

αποδεικτικό

τοιχοκόλλησης

της

επιμελήτριας

του

παρόντος

Δικαστηρίου Ευσταθίας Τσάμη, κατόπιν εντολής της Προέδρου Πρωτοδικών,
εξετέθησαν τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων
της στο κατάστημα του παρόντος Πρωτοδικείου επί πέντε ημέρες, κατά τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 43 του Ν. 3852/2010. Επομένως, το παρόν
Δικαστήριο είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 44 παρ.1 του ίδιου
νόμου αρμόδιο να επικυρώσει τις εν λόγω εκλογές.
Από τα στοιχεία του οικείου φακέλου (πίνακες αποτελεσμάτων της
ψηφοφορίας, βιβλία πράξεων εφορευτικών επιτροπών της ίδιας ψηφοφορίας
κ.λπ.) προκύπτουν τα εξής: Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ύδρας κατά
την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης 46494/13-8-2010 είναι 16μελές. Κατά τις εν λόγω εκλογές
έλαβαν μέρος οι συνδυασμοί: «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΑΣ», «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΔΡΑ» και «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ». Περαιτέρω, από τα ίδια
παραπάνω στοιχεία και ιδίως από τον πίνακα γενικών αποτελεσμάτων της
ψηφοφορίας της 7ης Νοεμβρίου 2010 προκύπτει ότι: από τους γραμμένους
3.229 εκλογείς, ψήφισαν 2.214, ευρέθησαν 26 λευκά ψηφοδέλτια, και 43
ψηφοδέλτια κηρύχθηκαν άκυρα, ενώ αναγνωρίσθηκαν ως έγκυρα 2.145
ψηφοδέλτια. Από τα παραπάνω έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν: 1) ο συνδυασμός
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ», με υποψήφιο Δήμαρχο τον ΚΟΤΡΩΝΗ ΄Αγγελο
του Λουκά, 1.168 ψηφοδέλτια, 2) ο συνδυασμός «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΔΡΑ», με υποψήφιο Δήμαρχο τον ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο του
Γεωργίου, 851 ψηφοδέλτια, και 3) ο συνδυασμός «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΑΣ» με
υποψήφιο

Δήμαρχο

τον

ΤΣΑΚΙΡΗ

Εμμανουήλ

του

Αντωνίου,

126

ψηφοδέλτια.
Ενόψει
προπαρατεθείσες

των

αποτελεσμάτων

νομικές

σκέψεις,

αυτών,
επιτυχών

και

σύμφωνα

συνδυασμός

με

θεωρείται

τις
ο

συνδυασμός «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ» και αντιστοίχως επιτυχών
δήμαρχος ο ΚΟΤΡΩΝΗΣ Άγγελος του Λουκά , ο οποίος συνδυασμός και
συγκέντρωσε πλειοψηφία, με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό
(50% + 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, κατ' άρθρο 31 παρ.
1 του Ν. 3852/2010 (και συγκεκριμένα συγκέντρωσε ποσοστό 54,45%).
Επιλαχόντες δε

συνδυασμοί,

κατά

σειρά

του αριθμού

των εγκύρων

ψηφοδελτίων που έλαβαν, είναι οι συνδυασμοί : Α) ο συνδυασμός «ΝΕΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ» και Β) ο συνδυασμός «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΑΣ».
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 32 του ίδιου Νόμου, καταλαμβάνουν: ο επιτυχών συνδυασμός
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ» δέκα ( 10) έδρες, και οι επιλαχόντες συνδυασμοί
α) «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ», έξι (6) έδρες και β) «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΑΣ»
μια (1) έδρα.
V) Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι, κατά την ψηφοφορία της 7ης
Νοεμβρίου 2010, οι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5637/2010 αποφάσεως του
παρόντος Δικαστηρίου ανακηρυχθέντες σύμβουλοι των δημοτικών ή τοπικών
κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας του επιτυχόντος
και του επιλαχόντος συνδυασμού, έλαβαν σταυρούς προτίμησης, κατά σειρά
επιτυχίας, ως εξής:
Α) Του επιτυχόντος συνδυασμού «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΚΑΛΥΒΑ-ΡΑΠΠΑ ΣΤΑΤΗΡΩ του ΙΩΆΝΝΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΉΛ
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΛΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΕΦΆΝΟΥ
ΠΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΜΕΘΕΝΙΤΗ-ΓΙΑΝΝΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΆΝΝΟΥ
ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩΆΝΝΗ
ΚΟΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΉΣΤΟΥ
ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΊΟΥ
ΚΟΚΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΉ
ΣΚΑΓΚΟΥ-ΜΠΕΞΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ
ΡΑΜΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΚΑΡΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΣΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ-ΓΚΟΥΖΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ
ΡΑΦΑΛΙΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΈΑ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ

252
231
216
202
196
143
129
129
123
121
120
116
110
107
103
98
82
80
80
69
67
62
52
41
40
34

Β) Του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΥΔΡΑ»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΚΙΚΑ
ΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΤΡΟΜΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΑΦΑΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΣΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΖΑΡΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΗΣΗ
ΤΣΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΣΠΑΛΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΣ ΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
GIONIS (ΓΚΙΩΝΗ) TRACY ΤΡΕΪΣΙ ALEXANDRA (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΛΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΡΑΜΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ
ΛΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

179
169
124
121
120
120
104
97
96
85
81
76
72
65
64
64
55
49
41
39
38
36
35
29
28
25

Γ) Του δευτέρου επιλαχόντος συνδυασμού «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΑΣ»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΜΠΟΥΧΛΑ ΖΑΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΝΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΡΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΛΟΥΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΜΑΡΓΚΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

54
39
34
23
20
20
15
15
13
13
10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΚΟΚΟΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΙΚΤΩΡ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΤΡΙΜΗ ΛΙΝΤΑ-ΝΤΑΪΑΝ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΩΖΗΤΑ) του ΔΗΜΟΥ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΙΤΗ) του ΣΥΜΕΩΝ

9
7
7
4
3
3
3
2
1

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι δήμαρχοι των παραπάνω
συνδυασμών θεωρούνται ότι έλαβαν όλες τις ψήφους των συνδυασμών τους
και ότι η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που
ισοψήφισαν ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38
του ίδιου Νόμου (βλ. σχετ. πρακτικά του Δικαστηρίου).
Επομένως πρέπει να ανακηρυχθούν 1) ως επιτυχών ο συνδυασμός
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ» με δήμαρχο τον ΚΟΤΡΩΝΗ Άγγελο του Λουκά

και

επιλαχόντες συνδυασμοί οι κάτωθι, 2) «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ» και
3) «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΑΣ»

τακτικοί δε,

δημοτικοί σύμβουλοι οι δέκα (10)

πρώτοι, αφού στον αριθμό των συμβούλων δεν περιλαμβάνεται ο δήμαρχος,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Από τον
επιλαχόντα συνδυασμό «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ» τακτικοί
δημοτικοί σύμβουλοι οι πρώτοι έξι (6) στους οποίους περιλαμβάνεται και ο
υποψήφιος δήμαρχος του (επιλαχόντος) αυτού συνδυασμού (άρθρ. 38 παρ. 1
εδ. β' Ν. 3852/2010)και από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΥΔΡΑΣ», ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος (μία έδρα). Οι λοιποί υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι όλων των συνδυασμών πρέπει να ανακηρυχθούν
αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων και εκπροσώπων του κάθε
συνδυασμού αντίστοιχα με τη σειρά της επιτυχίας τους, όπως ειδικότερα
αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας. Β) Οι τακτικοί Δημοτικοί
Σύμβουλοι ανά συνδυασμό σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης
που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρεια του Δήμου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Επικυρώνει

τα

αποτελέσματα

των

δημοτικών

διεξήχθησαν στις 7 Νοεμβρίου 2010 στο Δήμιο Ύδρας.
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

εκλογών,

που

Α) α) Επιτυχόντα συνδυασμό, το συνδυασμό « Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΔΡΑ», πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό το συνδυασμό «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΔΡΑ» και δεύτερο επιλαχόντα, το συνδυασμό «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΥΔΡΑΣ»
β) Δήμαρχο του Δήμου Ύδρας τον ΚΟΤΡΩΝΗ ΄Αγγελο του Λουκά.
γ) Δημοτικούς Συμβούλους:
1. Από τον επιτυχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν οι:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΚΑΛΥΒΑ-ΡΑΠΠΑ ΣΤΑΤΗΡΩ του ΙΩΆΝΝΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΉΛ
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΛΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΕΦΆΝΟΥ
ΠΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΜΕΘΕΝΙΤΗ-ΓΙΑΝΝΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΆΝΝΟΥ
ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩΆΝΝΗ

Αναπληρωματικοί δε οι:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΚΟΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΉΣΤΟΥ
ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΊΟΥ
ΚΟΚΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΉ
ΣΚΑΓΚΟΥ-ΜΠΕΞΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ
ΡΑΜΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΚΑΡΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΣΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ-ΓΚΟΥΖΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ
ΡΑΦΑΛΙΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΈΑ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ

2. Από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν:
1 ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
2 ΓΕΩΡΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4
5
6
7
8
9
10

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΚΙΚΑ
ΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΤΡΟΜΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΑΦΑΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΣΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Αναπληρωματικοί δε οι:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΖΑΡΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΗΣΗ
ΤΣΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΣΠΑΛΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
GIONIS (ΓΚΙΩΝΗ) TRACY ΤΡΕΪΣΙ ALEXANDRA (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΛΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΡΑΜΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ
ΛΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3. Από τον δεύτερο επιλαχόντα συνδυασμό τακτικοί μεν:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΜΠΟΥΧΛΑ ΖΑΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΝΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΡΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Αναπληρωματικοί δε οι:

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Γ)

ΛΟΥΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΜΑΡΓΚΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΚΟΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΙΚΤΩΡ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΤΡΙΜΗ ΛΙΝΤΑ-ΝΤΑΪΑΝ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΩΖΗΤΑ) του ΔΗΜΟΥ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΙΤΗ) του ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

τους σταυρούς προτίμησης)
1. Από τον επιτυχόντα συνδυασμό οι:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΚΑΛΥΒΑ-ΡΑΠΠΑ ΣΤΑΤΗΡΩ του ΙΩΆΝΝΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΉΛ
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΛΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΕΦΆΝΟΥ
ΠΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΜΕΘΕΝΙΤΗ-ΓΙΑΝΝΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΆΝΝΟΥ
ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩΆΝΝΗ

2. Από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό οι:
1
2
3
4
5
6

ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΚΙΚΑ

(σύμφωνα

με

3. Από τον δεύτερο επιλαχόντα συνδυασμό η:
1 ΜΠΟΥΧΛΑ ΖΑΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Κρίθηκε αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 17 Νοεμβρίου 2010, σε
δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, ημέρα Τετάρτη.
Δημοσιεύθηκε στον Πειραιά αυθημερόν.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

