
 

 

ΠΡΩΣΟΔΘΚΕΘΟ ΑΘΗΝΩΝ 

  

Αριθμός Απόυασης 344/2019 

 

TO ΠΟΛΤΜΕΛΕ ΠΡΩΣΟΔΘΚΕΘΟ ΑΘΗΝΩΝ 

(Γηαδηθαζία Δθνπζίαο Γηθαηνδνζίαο) 

 

Aπνηεινχκελν απφ ηνπο Γηθαζηέο Οπξαλία Φιεξηαλνχ, Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ, 

Ησζεθίλα Βηνπνχινπ, Πξσηνδίθε - Δηζεγήηξηα θαη Δπάγγειν ηαζηλφπνπιν, 

Πξσηνδίθε, θαη απφ ηε Γξακκαηέα ηαπξνχια Λεβέληε. 

πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 11 Μαΐνπ 2019, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβεί ζηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο 

ηεο 26εο Μαΐνπ 2019            ηνπ Γήκνπ Φσλής γηα ηηο ηξεηο (3) θνηλφηεηεο θαη 

δειψζεθαλ εγθαίξσο.  

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δειψζεηο θαηαξηίζεσο ζπλδπαζκψλ γηα ηηο θνηλφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ Φπιήο, πνπ επηδφζεθαλ ή παξαδφζεθαλ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηηο δειψζεηο θαηάξηηζεο ζπλδπαζκψλ. 

  

ΣΟ ΔΘΚΑΣΗΡΘΟ ΚΕΦΘΗΚΕ 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 

Παξαδεθηψο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο, εκπξνζέζκσο ήηνη 

ηελ δέθαηε πέκπηε εκέξα, πξηλ ηελ ςεθνθνξία θαη λνκίκσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 

ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο -  Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», σο ηζρχεη, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηα 



 

 

άξζξα 19 θαη 14 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4555/2018, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1, 2, 2 Α, 9, 

13, 14 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θέξνληαη ελψπηνλ απηνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ νη πην πάλσ δειψζεηο 

θαηαξηίζεσο ζπλδπαζκψλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Φσλής, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αλαθήξπμε ηνπο. 

Καηαξράο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα, κεηά ελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην άξζξν 4 Ν.4555/2018, νη δεκνηηθέο 

θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Φπιήο κεηνλνκάδνληαη ζε θνηλφηεηεο. Δπνκέλσο, ν Γήκνο Φπιήο 

απνηειείηαη πιένλ απφ ηξεηο θνηλφηεηεο. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν. 

3852/2010, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηα άξζξα 19 θαη 44 παξ. 2 θαη 3 

ηνπ Ν. 4555/2018, ηελ δέθαηε πέκπηε (15ε) εκέξα πξηλ απφ ηελ  ςεθνθνξία ην 

Πξσηνδηθείν αλαθεξχζζεη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο ζπλδπαζκνχο, θαζψο θαη ηνπο 

 ππνςεθίνπο εληαίνπ ςεθνδειηίνπ θνηλνηήησλ έσο θαη ηξηαθνζίσλ (300) θαηνίθσλ, 

πνπ έρνπλ δεισζεί  λφκηκα. Γηα ηελ αλαθήξπμε ζπλδπαζκψλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ 

θνηλνηήησλ, κε πιεζπζκφ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) αηφκσλ, ην νηθείν Πξσηνδηθείν 

εμεηάδεη: α) αλ ε δήισζε ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα,  απφ ππνςήθην ζχκβνπιν ηεο 

θνηλφηεηαο, ηνλ νπνίνλ εμνπζηνδνηνχλ νη ινηπνί ππνςήθηνη ηνπ  ζπλδπαζκνχ, ή κε 

δηθαζηηθφ επηκειεηή, χζηεξα απφ παξαγγειία ππνςήθηνπ ζπκβνχινπ ηεο  θνηλφηεηαο, 

εμνπζηνδνηνχκελνπ απφ ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο ηνπ ζπλδπαζκνχ, β) αλ ν αξηζκφο ησλ 

 αλαγξαθφκελσλ ζηελ σο άλσ δήισζε ππνςεθίσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 

πξνβιεπφκελν ειάρηζην φξην  (ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 Α΄ παξ. 5 πεξ. γ΄, ηνπ λ. 

3852/2010 φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην άξζξν 52 παξ. 2  λ. 

4604/2019, ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πξέπεη λα είλαη ίζνο 

ηνπιάρηζηνλ  κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ησλ ζπκβνχισλ ηεο νηθείαο θνηλφηεηαο, κε 

δπλαηφηεηα πξνζαπμήζεσο έσο  θαη πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), ελψ δεθαδηθφο 

αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε  κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν 

κε κηζφ ηεο κνλάδαο θαη άλσ), γ) αλ ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ  ζπκβνχισλ απφ θάζε 

θχιν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), ηνπιάρηζηνλ, ηνπ  ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ ηνπ νηθείνπ ζπλδπαζκνχ, κε ηνλ δεθαδηθφ αξηζκφ λα 

 ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε 

κηζφ ηεο κνλάδαο θαη  άλσ (άξζξν 18 Α΄ παξ. 5), δ) αλ ην φλνκα θαη ην ηπρφλ 

έκβιεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ είλαη έγθπξα, ελψ  θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα 



 

 

θαηαηεζνχλ ζπλδπαζκνί κε ην ίδην φλνκα θαη έκβιεκα ζε πεξηζζφηεξεο  ηεο κίαο (1) 

θνηλφηεηεο ηνπ ίδηνπ δήκνπ, εθφζνλ απηφ ηαπηίδεηαη κε ην φλνκα θαη ην έκβιεκα 

ζπλδπαζκνχ  ππνςεθίνπ δεκάξρνπ θαη δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ ίδηνπ δήκνπ, αιιά 

ζηελ πεξίπησζε απηή, ε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά, γηα 

φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, απφ ηνλ ππνςήθην δήκαξρν 

επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ε) αλ κε ηε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ πξνζθνκίδνληαη 

γηα θάζε ππνςήθην ηα απαηηνχκελα απφ ην άξζξν 18 Α΄ παξ. 6 δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθά 

 γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβνχισλ θάζε θνηλφηεηαο, ζην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη  ην ζπκβνχιην ηεο θνηλφηεηαο απνηειείηαη απφ πέληε (5) 

κέιε ζε θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ απφ  ηξηαθφζηνπο έλαλ έσο δχν ρηιηάδεο 

(301- 2.000) θαηνίθνπο, απφ επηά (7) κέιε ζε θνηλφηεηεο κε κφληκν  πιεζπζκφ απφ 

δχν ρηιηάδεο έλαλ έσο δέθα ρηιηάδεο (2.001- 10.000) θαηνίθνπο, απφ έληεθα (11) κέιε ζε 

 θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ απφ δέθα ρηιηάδεο έλαλ έσο πελήληα ρηιηάδεο 

(10.001- 50.000)  θαηνίθνπο θαη απφ δεθαπέληε (15) κέιε ζε θνηλφηεηεο κε κφληκν 

πιεζπζκφ απφ πελήληα ρηιηάδεο έλαλ (50.001) θαη άλσ θαηνίθνπο. Σέινο, ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ίδηνπ  λφκνπ, πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

δηαδηθαζία αλαθεξχμεσο ησλ ζπκβνχισλ ησλ θνηλνηήησλ (άξζξν  18 Α΄ παξ. 9), θάζε 

ππνςήθηνο γηα ηνλ νπνίν δελ πξνζθνκίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο 

 ηνπ άξζξνπ 18Α παξ. 6 ηνπ λ. 3852/2010 δηθαηνινγεηηθά δελ αλαθεξχζζεηαη, ελψ 

αλ ε δήισζε ηνπ ζπλδπαζκνχ δελ πεξηιακβάλεη ηα ειάρηζηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ παξφληνο ή δελ πεξηιακβάλεη έγθπξν φλνκα ζπλδπαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 7 ή ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκα ή  πεξηιακβάλεη, εμαξρήο ή θαηφπηλ 

εθαξκνγήο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,  ιηγφηεξνπο 

ππνςήθηνπο απφ ηα ειάρηζηα φξηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ή δελ πιεξνί ηελ πνζφζησζε 

θχινπ  ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη απηφ βεβαησζεί απφ ην δηθαζηήξην, ε δήισζε είλαη 

απαξάδεθηε.  

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, απφ ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ θαηάξηηζεο 

ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηέο δηθαηνινγεηηθψλ πξνθχπηεη φηη νη δειψζεηο 

γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο ζηηο θνηλφηεηεο ηνπ σο άλσ Γήκνπ θαηαξηίζηεθαλ λνκφηππα, 

πεξηιακβάλνπλ ππνςεθίνπο ζπκβνχινπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα 

 εθινγηκφηεηαο θαη’ άξζξ.13 ζε ζπλδ. κε άξζξ.10 ηνπ λ. 3852/2010 θαη πεξαηηέξσ: 



 

 

α) ν αξηζκφο ησλ  ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ απφ θάζε θχιν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν 

ηνπιάρηζηνλ κε ην 40% ηνπ  ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ, 

θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο  ζθέςεηο, θαζψο θαη β) θαηαηέζεθαλ 

εκπξφζεζκα απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο πξνο ηνχην θαη γ) έρνπλ πξνζαξηεζεί ζε απηέο ηα 

δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία θαη πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δηαζέηεη ηα λφκηκα 

πξνζφληα εθινγηκφηεηνο,  θαη’ άξζξν 13 ηνπ ίδηνπ Ν. 3852/2010 θαη δελ ζπληξέρνπλ 

ζην πξφζσπφ ηνπ θσιχκαηα. Δηδηθφηεξα, επηζπλάπηνληαη: α) πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

ζην δεκνηνιφγην ηνπ δήκνπ φπνπ είλαη ππνςήθηνο, β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ 

φηη  απνδέρεηαη ηελ ππνςεθηφηεηα γηα ην  ζπγθεθξηκέλν αμίσκα, δελ έρεη ζηεξεζεί 

θαλέλα πνιηηηθφ ηνπ δηθαίσκα ή φηη έιεμε ε πξφζθαηξε απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ 

απηψλ ή ζα έρεη ιήμεη ηελ εκέξα ηεο εθινγήο, θαζψο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ηα 

θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 14, Ν. 3852/2010, γ) απνδεηθηηθά εηζπξάμεσο ηεο 

 ΓΟΤ θαη ειεθηξνληθά παξάβνια, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θάζε ππνςήθηνο 

ζχκβνπινο έρεη θαηαζέζεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην πνζφ ησλ δέθα (10) επξψ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαθεξπρζνχλ φινη νη 

πην πάλσ ζπλδπαζκνί, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζην δηαηαθηηθφ, θαη’ άξζξν 20 ηνπ Ν. 

3852/2010.  

 

ΓΘΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

Αλαθεξχζζεη ηνπο ζπλδπαζκνχο,  πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο 

ηεο 26εο Ματνπ 2019 θαη ηηο ηπρφλ επαλαιεπηηθέο εθινγέο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2019  πνπ 

ζα δηελεξγεζνχλ γηα ηελ εθινγή δεκνηηθψλ αξρψλ ηνπ Γήκνπ Φσλής,  Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Δστικής Αττικής, ήηνη ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Φπιήο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο απηνχο, φπσο παξαθάησ: 

 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Άλσ Ληνζίσλ 

 1) Κνηλφηεηα (πξ. Γεκνηηθή) Άλσ Ληνζίσλ 



 

 

 

1. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα ""αλλάΖοσμε", κε έκβιεκα: αξηζηεξά θάησ 

γεσκεηξηθφ ζθίηζν ηεο πφιεο (δχν θηίξηα νξζνγψληνπ ζρήκαηνο, παξάιιεια ην έλα κε 

ην άιιν κε επηθιηλή ζηέγε) ζε γθξη ρξψκα θαη  πάλσ απφ απηφ ζην θέληξν κηα 

ηξηγσληθή ζθεπή ζε πξάζηλν ρξψκα κε ηέζζεξηο θνπθίδεο  σο παξάζπξα, ελψ δεμηά είλαη 

ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ «αιιάδνπκε» ρσξηζκέλν ζε δχν παξάιιειεο  ζεηξέο εθ ησλ 

νπνίσλ ε πξψηε απνηειείηαη απφ ην πξψην κέξνο ηνπ νλφκαηνο «αιιά» ζε θφθθηλν 

 ρξψκα θαη ε δεχηεξε απνηειείηαη απφ ην δεχηεξν κέξνο ηεο ιέμεο 

«Ενπκε» ζε κπιε ρξψκα. ην ζπλδπαζκφ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη 

ζχκβνπινη θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ 

 2. ΓΖΜΟ ΠΔΣΡΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

 3. ΓΡΟΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΠΑΝΣΔΛΑΗΧΝΣΟ 

 4. ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 5. ΚΑΜΠΟΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 

 6. ΚΟΛΟΒΟΤ ΑΡΓΤΡΖ (ΡΟΤΛΑ) ηνπ ΖΛΗΑ 

 7. ΜΠΑΜΠΑΛΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 8. ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 9. ΤΡΜΑ ΠΤΡΗΓΧΝ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 10. ΦΑΝΟΤΡΓΗΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 11. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ ΚΑΛΟΜΟΗΡΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

 

2. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "ΔΤΝΑΜΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ-  ΑΛΛΑΓΗ" , κε 

έκβιεκα : ηξεηο θχθινπο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ (βαζχ πξάζηλν, αλνηρηφ πξάζηλν θαη 

πνξηνθαιί αληίζηνηρα, πνπ ζρεκαηίδνπλ αιπζίδα θαη απφ θάησ αλαγξάθεηαη κε 



 

 

θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε «ΓΤΝΑΜΖ». ηελ επφκελε ζεηξά κε κηθξφηεξε 

γξακκαηνζεηξά θαη θεθαιαία γξάκκαηα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΛΛΑΓΖ» θαη ζηελ επφκελε ζεηξά κε κηθξά γξάκκαηα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο 

«αθνχκε- ζρεδηάδνπκε- αιιάδνπκε». ην ζπλδπκαζκφ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη 

ππνςήθηνη ζχκβνπινη θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 

 2. ΒΑΒΟΤΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 3. ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 4. ΓΑΒΡΗΔΛΑΣΟΤ ΦΛΧΡΑ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 

 5. ΓΔΡΒΔΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 6. ΓΡΟΟ ΠΑΝΣΟΛΑΗΧΝ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 

 7. ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 

 8. ΚΟΠΑΛΗΓΟΤ ΟΛΓΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 9. ΚΟΤΒΑΡΓΑ ΠΑΤΛΗΝΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

 10. ΚΟΤΚΟΤΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 11. ΚΟΤΛΟΤΡΖ-  ΡΟΓΖ ΔΛΔΝΖ(ΛΔΝΑ) ηνπ ΜΔΝΔΛΑΟΤ 

 12. ΚΟΤΜΠΑΡΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 13. ΚΤΡΗΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

 14. ΜΑΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΑΡΓΤΡΟΤ 

 15. ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 16. ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ (ΦΖΛΟ) ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 17. ΥΑΛΗΑΝΓΡΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ (ΒΗΚΤ) ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 



 

 

3. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΘΡΩΗ ΦΤΛΗ", κε έκβιεκα: 

ηε ιέμε «ΛΑΨΚΖ» θαη απφ θάησ ηε ιέμε «ΤΠΔΗΡΧΖ» θαη ζηα δεμηά ηνπο ππάξρεη 

παξάζηαζε γαξπθάιινπ κε κίζρν  θαη θιίζε πξνο ηα αξηζηεξά. ην ζπλδπαζκφ 

πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζχκβνπινη  θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΓΔΧΡΓΟΤΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΟΘΔΝΖ 

 2. ΓΗΓΑΚΑΛΟΤ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

 3. ΔΛ ΡΟΤΜΠΗΑ ΜΑΡΚΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

 4. ΕΔΡΒΟΤΓΑΚΖ ΑΝΝΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ 

 5. ΘΔΟΓΧΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 6. ΚΟΤΡΣΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 

 7. ΚΟΤΣΟ ΖΛΗΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 8. ΠΑΝΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

 9. ΠΑΣΑΟΤΡΑ ΠΤΡΗΓΧΝ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

 10. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 11. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ ΖΛΗΑ 

 12. ΣΑΡΟΤΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΣΑΜΑΣΗΟΤ 

 

4. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "ΦΤΛΗ. ΝΕΟ ΞΕΚΘΝΗΜΑ", ρσξίο έκβιεκα , 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζχκβνπινη θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΤΜΔΛΑ ηνπ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ 

 2. ΑΣΕΑΜΠΟ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 3. ΒΔΝΔΣΖ ΔΤΓΔΝΗΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

 4. ΒΛΑΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 



 

 

 5. ΓΚΟΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 6. ΚΑΣΟΤΡΣΗΓΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 7. ΚΟΡΧΝΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 

 8. ΛΑΘΟΤΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 

 9. ΛΗΟΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

 10. ΜΗΥΑΛΛΑΡΖ ΣΤΛΗΑΝΑ ηνπ ΜΗΥΑΛΑΚΖ 

 11. ΜΟΥΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 

 12. ΜΠΗΜΠΗΕΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

 13. ΞΤΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ ηνπ ΠΔΡΗΚΛΖ 

 14. ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΟ 

 15. ΠΔΤΚΗΑΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ 

 16. ΤΦΑΝΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΥΟΠΔΡ) ηνπ ΘΔΟΦΑΝΖ 

 17. ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΛΑΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Εεθπξίνπ 

 1) Κνηλφηεηα (πξ. Γεκνηηθή) Εεθπξίνπ 

 

1. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "αλλάΖοσμε", κε έκβιεκα: αξηζηεξά θάησ 

γεσκεηξηθφ ζθίηζν ηεο πφιεο (δχν θηίξηα νξζνγψληνπ ζρήκαηνο, παξάιιεια ην έλα κε 

ην άιιν κε επηθιηλή ζηέγε) ζε γθξη ρξψκα θαη  πάλσ απφ απηφ ζην θέληξν κηα 

ηξηγσληθή ζθεπή ζε πξάζηλν ρξψκα κε ηέζζεξηο θνπθίδεο  σο παξάζπξα, ελψ δεμηά είλαη 

ην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ «αιιάδνπκε» ρσξηζκέλν ζε δχν παξάιιειεο  ζεηξέο εθ ησλ 

νπνίσλ ε πξψηε απνηειείηαη απφ ην πξψην κέξνο ηνπ νλφκαηνο «αιιά» ζε θφθθηλν 



 

 

 ρξψκα θαη ε δεχηεξε απνηειείηαη απφ ην δεχηεξν κέξνο ηεο ιέμεο 

«Ενπκε» ζε κπιε ρξψκα. ην ζπλδπαζκφ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη 

ζχκβνπινη θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΦΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 2. ΚΑΡΑΓΑΝΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 3. ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΑΛΔΞΗΟΤ 

 4. ΜΑΡΗΝΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 5. ΣΕΗΑΚΑ ΜΑΡΗΑ -  ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

 6. ΣΗΑΓΚΑ ΑΘΖΝΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 7. ΦΧΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΑΡΗΣΟΦΑΝΖ 

 

2. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΕΝΩΗ ΦΤΛΗ 

ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΘΟΣΗΣΑ", κε έκβιεκα: δχν θχθινπο, ειιεηπηηθνχο, αλνηθηνχο ζαλ 

αιπζίδα, κε ζθνχξα κπιε θαη πξάζηλα ρξψκαηα θαη νη δχν. ην ζπλδπαζκφ 

πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζχκβνπινη θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΒΔΛΛΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 2. ΔΤΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 3. ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 

 4. ΚΗΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 5. ΜΑΡΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 6. ΑΗΝΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΗΟ ηνπ ΛΟΤΚΑ 

 7. ΑΗΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΜΑΡΗΟΤ 

 8. ΗΚΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 



 

 

 

3. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "ΔΤΝΑΜΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ -  ΑΛΛΑΓΗ", κε 

έκβιεκα: ηξεηο θχθινπο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ (βαζχ πξάζηλν, αλνηρηφ πξάζηλν θαη 

πνξηνθαιί αληίζηνηρα, πνπ ζρεκαηίδνπλ αιπζίδα θαη απφ θάησ αλαγξάθεηαη κε 

θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε «ΓΤΝΑΜΖ». ηελ επφκελε ζεηξά κε κηθξφηεξε 

γξακκαηνζεηξά θαη θεθαιαία γξάκκαηα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΛΛΑΓΖ» θαη ζηελ επφκελε ζεηξά κε κηθξά γξάκκαηα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο 

«αθνχκε- ζρεδηάδνπκε- αιιάδνπκε». ην ζπλδπαζκφ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη 

ππνςήθηνη ζχκβνπινη θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΚΟΤΜΗΑΝΑΚΖ ΑΝΓΡΟΜΑΥΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 2. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 3. ΓΗΑΜΑΝΣΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ 

 4. ΚΑΠΛΑΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 5. ΚΗΟΤΣΟΤΚΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 

 6. ΛΑΠΠΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 7. ΛΗΑΚΟΤ- ΓΚΑΓΚΟΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ(ΒΟΤΛΑ) ηνπ ΝΔΣΧΡΟ 

 8. ΜΠΗΦΑ ΞΑΝΘΟΤΛΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 

 9. ΣΤΛΗΑΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΝΑΡΓΤΡΟΤ 

 10. ΤΓΓΟΤΝΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 11. ΣΕΑΛΛΑ ΡΔΓΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 

4. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΘΡΩΗ ΦΤΛΗ" , κε έκβιεκα : 

ηε ιέμε «ΛΑΨΚΖ» θαη απφ θάησ ηε ιέμε «ΤΠΔΗΡΧΖ» θαη ζηα δεμηά ηνπο ππάξρεη 

παξάζηαζε γαξπθάιινπ κε κίζρν  θαη θιίζε πξνο ηα αξηζηεξά. ην ζπλδπαζκφ 

πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζχκβνπινη θνηλφηεηαο, ήηνη: 



 

 

 1. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 2. ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 

 3. ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ ΠΑΤΛΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 4. ΜΗΥΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

 5. ΜΠΔΛΔΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 6. ΠΔΡΑΚΖ ΑΡΣΔΜΗ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 7. ΣΑΗΝΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 8. ΦΗΛΗΑΚΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΟΤΚΑ 

 9. ΥΔΗΡΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 

5. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "ΦΤΛΗ.ΝΕΟ ΞΕΚΘΝΗΜΑ", ρσξίο έκβιεκα , 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζχκβνπινη θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΘΑΝΑΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 2. ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ ΚΑΛΣΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 

 3. ΚΟΠΑΛΗΓΖ ΠΔΣΡΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 4. ΚΟΤΜΑΝΣΑΡΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 5. ΚΟΤΣΡΟΓΖΜΟ ΠΤΡΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

 6. ΚΡΔΜΜΤΓΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

 7. ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ 

 8. ΠΑΠΑΡΗΣΔΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 9. ΔΡΔΜΔΣΖ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 10. ΗΟΤΜΑΛΑ ΑΝΝΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 



 

 

 11. ΦΔΡΔΝΣΗΝΟΤ ΛΧΛΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ ΧΣΖΡΗΟΤ 

 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Φπιήο 

 1) Κνηλφηεηα (πξ. Γεκνηηθή) Φπιήο 

 

1. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "ΔΤΝΑΜΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ -  ΑΛΛΑΓΗ", κε 

έκβιεκα: ηξεηο θχθινπο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ (βαζχ πξάζηλν, αλνηρηφ πξάζηλν θαη 

πνξηνθαιί αληίζηνηρα, πνπ ζρεκαηίδνπλ αιπζίδα θαη απφ θάησ αλαγξάθεηαη κε 

θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε «ΓΤΝΑΜΖ». ηελ επφκελε ζεηξά κε κηθξφηεξε 

γξακκαηνζεηξά θαη θεθαιαία γξάκκαηα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΛΛΑΓΖ» θαη ζηελ επφκελε ζεηξά κε κηθξά γξάκκαηα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο 

«αθνχκε- ζρεδηάδνπκε- αιιάδνπκε». ην ζπλδπαζκφ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη 

ππνςήθηνη ζχκβνπινη θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΓΟΓΑΝΖ(ΜΠΔΝΣΔΒΖ) ΗΧΑΝΝΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 2. ΚΑΜΠΟΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 

 3. ΚΑΡΑΣΑΑΚΖ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 4. ΚΟΛΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 5. ΜΠΟΤΡΓΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 6. ΠΑΠΑΓΖΜΑ ΜΔΛΔΣΗΟ(ΜΗΛΣΟ) ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 7. ΠΑΡΑΥΟ ΣΔΡΓΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 8. ΡΗΕΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 9. ΠΤΡΗΓΧΝΟ- ΠΗΝΖ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 10. ΣΔΡΛΗΛΖ ΓΗΟΤΛΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 11. ΣΟΤΣΟΤΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 



 

 

 

2. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΘΡΩΗ ΦΤΛΗ", κε έκβιεκα: 

ηε ιέμε «ΛΑΨΚΖ» θαη απφ θάησ ηε ιέμε «ΤΠΔΗΡΧΖ» θαη ζηα δεμηά ηνπο ππάξρεη 

παξάζηαζε γαξπθάιινπ κε  κίζρν θαη θιίζε πξνο ηα αξηζηεξά. ην ζπλδπαζκφ 

πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζχκβνπινη  θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ- ΚΟΤΕΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 2. ΚΑΠΑΝΣΑΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 3. ΚΟΣΗΣΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 4. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑΝΑ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 5. ΜΑΛΑΠΑΝΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 6. ΝΑΝΟ ΘΧΜΑ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 

 7. ΣΗΥΛΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

 8. ΦΗΛΟΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 

 

3. Σν ζπλδπαζκφ κε ην φλνκα "ΦΤΛΗ. ΝΕΟ ΞΕΚΘΝΗΜΑ", ρσξίο έκβιεκα, 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζχκβνπινη θνηλφηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ ΑΡΥΟΝΣΗΑ ΑΘΖΝΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 2. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 3. ΒΔΡΣΕΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 

 4. ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΜΑΡΗΑ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 5. ΖΛΗΑΓΖ ΜΑΡΚΟ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 6. ΚΟΛΛΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ (ΑΛΔΜΑΟ) ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 7. ΛΗΟΖ ΗΗΓΧΡΟ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 



 

 

 8. ΠΑΤΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 9. ΔΡΔΠΑ ΑΗΜΗΛΗΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 10. ΣΗΑΠΑΛΖ ΣΔΒΑ ΝΗΚΟΛΗΣΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

 11. ΥΑΣΕΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 

Κξίζεθε, απνθαζίζζεθε θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα ηελ 11-5-2019, ζε 

δεκφζηα, ζην αθξναηήξην, ζπλεδξίαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ απηνχ. 

  

H ΠΡΟΕΔΡΟ   ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

Ακριβέσ αντίγραφο υπηρεςιακό 

Αθήνα, αυθημερόν 

Η Γραμματέασ 

Αικατερίνη Πιτςαρή 
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