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ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Αριθµός Απόφασης 

47    /    2019 

 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

 
 

 
Αποτελούµενο από τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Φλετούρη Πρόεδρο Πρωτοδικών, Σπύρο 

Καλδή Πρωτοδίκη, Παρασκευή Κοντού Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από τον Γραµµατέα 

Μιλτιάδη Ψυλλάκη. 

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του στις 4 Ιουλίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12.00 µ., για να προβεί στην  αυτεπάγγελτη διόρθωση της  υπ’ αριθµ. 33 / 2-7-2019 απόφασης 

του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας), µε την οποία 

αποφασίστηκε η επικύρωση των αποτελεσµάτων των αρχικών και επαναληπτικών δηµοτικών 

εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 αντίστοιχα και έγινε η ανακήρυξη του 

επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών, του εκλεγέντος ∆ηµάρχου και των τακτικών και 

αναπληρωµατικών ∆ηµοτικών Συµβούλων κάθε συνδυασµού του ∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού, 

Η ως  άνω Πρόεδρος  Πρωτοδικών , αφού  έλαβε υπόψη  της  την  προς  

διόρθωση απόφαση  και  τις  διατάξεις  των  άρθρων 315 επ.  ΚΠολ∆ για  την 

διαδικασία διόρθωσης  των αποφάσεων όρισε την προαναφερόµενη δικάσιµο , για  

την ως  άνω διόρθωση. 

Η υπ’ αριθµ. 71 / 2019 σχετική πράξη της Προέδρου έλαβε αριθµό κατάθεσης 

δικογράφου ειδικό 57 / 2019 και γενικό 2194 / 2019.  

 

                                          ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

                                        ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 315 ΚΠολ∆, « Αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης 

περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή 

ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και 

αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει µε νέα απόφασή του». Οι ακούσιες πληµµέλειες που 

παρεισέφρησαν κατά την σύνταξη ή την καθαρογραφή της αποφάσεως και προκαλούν προφανή 

ασυµφωνία µεταξύ δηλωθέντος και βουληθέντος πρέπει να προκύπτουν εµφανώς είτε από το 

κείµενο αυτής είτε από τα πρακτικά της συζητήσεως, τις προτάσεις των διαδίκων ή γενικότερα 

από τα δικόγραφά τους και όχι από νέα στοιχεία, (βλ. Κεραµεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερµηνεία 

ΚΠολ∆ Ι, 2000, 1-590, ο.π., 621, σηµ.1 και 2). 

Στην προκειµένη περίπτωση, µε την µε αριθµό 71 /2019 πράξη της Προέδρου 

Πρωτοδικών Χαλκίδας κινήθηκε αυτεπαγγέλτως η διαδικασία διόρθωσης της παραπάνω 

αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας που δίκασε κατά την διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας και επικύρωσε τα αποτελέσµατα των αρχικών και επαναληπτικών 

δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 αντίστοιχα και ανακήρυξε 

τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, τον εκλεγέντα ∆ήµαρχο και τους τακτικούς 

και αναπληρωµατικούς ∆ηµοτικούς Συµβούλους κάθε συνδυασµού του ∆ήµου Ιστιαίας – 

Αιδηψού. 

Κατά τα διαλαµβανόµενα στην ως άνω πράξη, ζητείται η  αυτεπάγγελτη διόρθωση της  

υπ’ αριθµ. 33 / 2-7-2019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Εκουσίας 

∆ικαιοδοσίας), διότι εκ προφανούς παραδροµής το διατακτικό αυτής διατυπώθηκε κατά 

τρόπο ελλιπή στην δεύτερη σελίδα του 11ου φύλλου αυτής, και συγκεκριµένα στην πρώτη 

πράξη του διατακτικού, εσφαλµένα ανακηρύχθηκαν µόνον εννέα (9) τακτικοί δηµοτικοί 

σύµβουλοι του συνδυασµού «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» από τις εκλογικές περιφέρειες 

Λιχάδας, Ωρεών, Αρτεµισίου και Αιδηψού, ενώ το ορθό είναι ότι έπρεπε να 

συµπεριληφθούν στην ανακήρυξη και οι τέσσερις (4) τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι του 

συνδυασµού αυτού από την εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας, δηλαδή το διατακτικό στο 

συγκεκριµένο σηµείο έπρεπε να διατυπωθεί ως εξής:  

Ι) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους του 

συνδυασµού «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»   ως εξής: 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δώδεκα (312) σταυρούς 
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προτίµησης 

2.  ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους σαράντα δύο (842) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα επτά 

(687) σταυρούς προτίµησης 

4. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ έλαβε εξακόσιους πενήντα 

(650) σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΟΥΡΙΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 

εξακόσιους δέκα οκτώ (618) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα έξι (466) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε οκτακόσιους είκοσι οκτώ (828) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα (760) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ∆ΑΥΙ∆ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα 

τέσσερις (594) σταυρούς προτίµησης 

13. ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

δέκα επτά (517) σταυρούς προτίµησης 

 

Η πράξη αρµοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου που 

εξέδωσε την διορθωτέα απόφαση, το οποίο δικάζει κατά την εκούσια διαδικασία (άρθρ. 317 

παρ.3, 318 ΚΠολ∆) και είναι νόµιµη, στηριζόµενη στα άρθρα 315 επ. ΚΠολ∆. Πρέπει συνεπώς 

να ερευνηθεί περαιτέρω στην ουσία της.  

Από τα προσκοµιζόµενα αποδεικτικά έγγραφα και δη το αντίγραφο της προς διόρθωση 

αποφάσεως και τους πίνακες αποτελεσµάτων των δηµοτικών εκλογών, αποδεικνύεται ότι το 

διατακτικό της ως άνω αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας από παραδροµή 
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κατά τη σύνταξή της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή, ακριβώς στο σηµείο που περιγράφεται 

στην υπό εξέταση πράξη η οποία πρέπει να γίνει δεκτή στο σύνολό της. 

Ως εκ τούτου πρέπει να συµπληρωθεί το διατακτικό της προαναφεροµένης αποφάσεως, 

κατά τα οριζόµενα στο διατακτικό της παρούσας. 

 

          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

   

-∆ιατάσσει την διόρθωση - συµπλήρωση του διατακτικού της µε αριθµό 33 / 2-7-

2019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (∆ιαδικασία Εκούσιας 

∆ικαιοδοσίας), στην δεύτερη σελίδα του 11ου φύλλου αυτής, και συγκεκριµένα στην πρώτη 

πράξη του διατακτικού, στην ανακήρυξη των τακτικών δηµοτικών συµβούλων του 

συνδυασµού «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ», συµπεριλαµβάνει και τους τέσσερις (4) τακτικούς 

δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού αυτού από την εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας και 

συνεπώς το διατακτικό στο σηµείο αυτό διατυπώνεται ως εξής:  

 

Ι) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους του 

συνδυασµού «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»   ως εξής: 

 

Τακτικοί Σύµβουλοι:  

 

1. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δώδεκα (312) σταυρούς 

προτίµησης. 

     2. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους σαράντα δύο (842) σταυρούς 

προτίµησης. 

3. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα επτά 

(687) σταυρούς προτίµησης 

4. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ έλαβε εξακόσιους πενήντα 

(650) σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΟΥΡΙΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς 

προτίµησης. 

6.  ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 

εξακόσιους δέκα οκτώ (618) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) 

σταυρούς προτίµησης 
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8. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα έξι (466) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε οκτακόσιους είκοσι οκτώ (828) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα (760) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ∆ΑΥΙ∆ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα 

τέσσερις (594) σταυρούς προτίµησης 

13. ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

δέκα επτά (517) σταυρούς προτίµησης 

 

 

    Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Χαλκίδα, στις 4 Ιουλίου 2019. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Κωνσταντίνα Φλετούρη                                                                                  Μιλτιάδης Ψυλλάκης 

 

∆ηµοσιεύθηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Χαλκίδα, στις 4 

Ιουλίου 2019. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Κωνσταντίνα Φλετούρη                                                                                  Μιλτιάδης Ψυλλάκης 


