
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 1η Αυγούστου 2019,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00', με δικαστές τους Γεωργία Μπαλαφούτη,

Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Μαρία-Ειρήνη Μπιτσάνη (εισηγήτρια) και

Αικατερίνη-Μαρία Πεχλιβάνου, Πρωτοδίκες Δ.Δ. και γραμματέα τη Ροδούλα

Γόίδα, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την ένσταση με χρονολογία κατάθεσης 25.6.2019 (αρ.

κατ. Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης 1/25.6.2019, αρ. κατ.

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης 175/25.6.2019),

Των: 1) Ευάγγελου Λαμπάκη του Κωνσταντίνου, υποψηφίου δημάρχου

του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης

Ιουνίου 2019 και ετπκεφαλής του συνδυασμού με την ονομασία ΠΟΛΗ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω εκλογές, ο οποίος

παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη

και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 2) Γεωργίου Παντελίδη του Φωτίου,

υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το

συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω

εκλογές, ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-

Μαρίας Καϋμενάκη και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 3) Γεωργίου

Κουκουράβα του Νικολάου, υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του ίδιου

Δήμου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
|

κατά τις εν λόγω εκλογές, ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων

δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη,

4) Ιωάννη Βαταμίδη του Κωνσταντίνου, υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του
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ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω εκλογές, ο οποίος παραστάθηκε δια των

πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη και Βασιλικής

Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 5) Κωνσταντινίας Καδόγλου του Ευαγγέλου,

υποψήφιας δημοτικής σύμβουλου του ίδιου Δήμου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω εκλογές, η οποία

παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη

και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 6) Χρήστου Γερακόπουλου του

Ευστρατίου, υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του ίδιου Δήμου με το

συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω

εκλογές, ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-

Μαρίας Καϋμενάκη και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 7) Χρήστου Ζιώγα

του Κωνσταντίνου, υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του ίδιου Δήμου με το

συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω
εκλογές, ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-

Μαρίας Καϋμενάκη και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 8) Ευθυμίου

Κυριακίδη του Ιωάννη, υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του ίδιου Δήμου με

το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν

λόγω εκλογές, ο οποίος παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων

Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 9)

Κωνσταντίνου Γκοτσίδη του Χρήστου, υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του

ίδιου Δήμου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω εκλογές, ο οποίος παραστάθηκε μετά των

πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη και Βασιλικής

Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 10) Γεωργίου Ουζουνίδη του Ιγνατίου, υποψήφιου

δημοτικού σύμβουλου του ίδιου Δήμου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω εκλογές, ο οποίος

παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη

και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 11) Στυλιανού Βραχιόλογλου του

Ιωάννη, υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του ίδιου Δήμου με το συνδυασμό

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω εκλογές, ο

οποίος παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας

Καϋμενάκη και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 12) Σάββα Σεφεριάδη του

Γεωργίου, υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του ίδιου Δήμου με το

συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω



εκλογές, ο οποίος παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-

Μαρίας Καϋμενάκη και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 13) Κυριάκου

Αετόπουλου του Νικολάου, υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του ίδιου Δήμου

με το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν

λόγω εκλογές, ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων

Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 14)

Αντωνίου Βαμβακερού του Δημητρίου, υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του

ίδιου Δήμου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω εκλογές, ο οποίος παραστάθηκε μετά των

πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη και Βασιλικής

Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 15) Ιωάννη Φαλέκα του Κωνσταντίνου, υποψήφιου

δημοτικού σύμβουλου του ίδιου Δήμου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω εκλογές, ο οποίος

παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη

και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 16) Ιωάννη Βρύζα του Αθανασίου,

υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του ίδιου Δήμου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω εκλογές, ο οποίος

παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη

και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, 17) Ιωάννη Σαρρίδη του Χρήστου,

υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου του ίδιου Δήμου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις εν λόγω εκλογές, ο οποίος

παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη

και Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη, και 18) Ιωάννη Τζίμα του Δημητρίου,

δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος παραστάθηκε δια των

φερόμενων πληρεξουσίων δικηγόρων Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη και

Βασιλικής Μιχαλακάκου Λαμπάκη.

Κατά των: 1) Ιωάννη Ζαμπούκη του Κωνσταντίνου, ανακηρυχθέντος

δημάρχου του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά τις επαναληπτικές δημοτικές

εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ! ο οποίος παραστάθηκε μετά των

πληρεξουσίων δικηγόρων Πολύχρονη Θωμόπουλου και Λάμπρου Πάσχου, 2)

του επιτυχόντος δημοτικού συνδυασμού στο δήμο Αλεξανδρούπολης

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, για τον οποίο παραστάθηκε  ο



επικεφαλής αυτού Ιωάννης Ζαμπούκης μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων

Πολύχρονη Θωμόπουλου και Λάμπρου Πάσχου, 3) Δροσιάς Μουλατζίδου

Λαζαρίδου του Ευαγγέλου, τελευταίας ανακηρυχθείσας τακτικής δημοτικής

συμβούλου στην εκλογική περιφέρεια Αλεξανδρούπολης του επιτυχόντος

συνδυασμού ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ! του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου

2019, η οποία δεν παραστάθηκε, 4) Δημητρίου Κολγιώνη του Θεοδοσίου,

τελευταίου ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού συμβούλου στην εκλογική

περιφέρεια Φερών του επιτυχόντος συνδυασμού ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ! του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές εκλογές της

26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου 2019, ο οποίος δεν παραστάθηκε, 5) Παύλου

Μιχαηλίδη του Αναστασίου, ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού συμβούλου

του επιλαχόντος συνδυασμού ΑΝΑ.Σ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά

τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου 2019, ο οποίος δεν

παραστάθηκε, 6) Πέτρου Κυριακίδη του Πασχάλη, ανακηρυχθέντος τακτικού

δημοτικού συμβούλου του επιλαχόντος συνδυασμού ΑΝΑ.ΣΑ. του Δήμου

Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου

2019, ο οποίος δεν παραστάθηκε, 7) Ιωάννη Καρυπίδη του Γεωργίου,

ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού συμβούλου του επιλαχόντος συνδυασμού

ΑΝΑ.Σ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές εκλογές της

26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου 2019, ο οποίος δεν παραστάθηκε, 8) Ευάγγελου

Μυτιληνού του Ευστρατίου, ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού συμβούλου

του επιλαχόντος συνδυασμού ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ του

Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης

Ιουνίου 2019, ο οποίος δεν παραστάθηκε, 9) Παναγιώτη Αγγελίδη του

Γεωργίου, ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού συμβούλου του επιλαχόντος

συνδυασμού ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου

2019, ο οποίος δεν παραστάθηκε, 10) Κωνσταντίνου Δουνάκη του Γεωργίου,

ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού συμβούλου του επιλαχόντος συνδυασμού

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά τις

δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου 2019, ο οποίος δεν

παραστάθηκε, 11) Σάββα Δευτεραίου του Παναγή, ανακηρυχθέντος τακτικού

δημοτικού συμβούλου του επιλαχόντος συνδυασμού ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ



1. Επειδή, με την κρινόμενη ένσταση, - για την άσκηση της οποίας

καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το από 14-8-2019 αποδεικτικό

τραπεζικής συναλλαγής με αριθμό 95908260095 της τράπεζας ΕυΐΌό^ηΚ)-,

όπως το δικόγραφο αυτής αναπτύχθηκε με τα από 5.8.2019 και 7.8.2019

εμπροθέσμως κατατεθειμένα υπομνήματα, οι ενιστάμενοι, άπαντες δημότες

του Δήμου Αλεξανδρούπολης (με αριθμό δημοτολογίου 11533/1, 14064/1,

31016/1, 48442/1, 45521/4, 13446/1, 24846/1, 49375/1, 29837/1, 26608/1,

ΑΛΕ^ΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές

εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου 2019, ο οποίος δεν παραστάθηκε, 12)

Γεράσιμου Βλυσίδη του Γεωργίου, ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού

συμβούλου του επιλαχόντος συνδυασμού ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές

εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου 2019, ο οποίος δεν παραστάθηκε, 13)

Χρήστου Βαρσαμάκη του Σταύρου, ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού

συμβούλου του επιλαχόντος συνδυασμού ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές

εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου 2019, ο οποίος δεν παραστάθηκε, 14)

Δημητρίου Λαζόπουλου του Γεωργίου, ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού

συμβούλου του επιλαχόντος συνδυασμού ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης

Ιουνίου 2019, ο οποίος δεν παραστάθηκε και 15) Γεωργίου Καϊσα του

Μαυρουδή, ανακηρυχθέντος τακτικού δημοτικού συμβούλου του επιλαχόντος

συνδυασμού ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου/ 2ης Ιουνίου

2019, ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους

ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και αφού

μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο.



33918/1, 15370/1, 19019/1, 21304/1, 36812/4, 50019/1, 33201/1 και 13427/1,

αντιστοίχως), επιπλέον δε και υπό την ιδιότητα των υποψηφίων δημοτικών

συμβούλων του ίδιου Δήμου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τις δημοτικές εκλογές που διενεργήθηκαν την

26η Μάίου/2η Ιουνίου 2019 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την ανάδειξη των

δημοτικών αρχών, πλην του πρώτου, επικεφαλής του ανωτέρω συνδυασμού

και υποψηφίου δημάρχου, και του τελευταίου, δημότη του εν λόγω Δήμου,

στρεφόμενοι κατά: α) της 16/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Αλεξανδρούπολης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) περί ανακήρυξης,

μεταξύ άλλων, του πρώτου καθού ως υποψηφίου δημάρχου στις δημοτικές

εκλογές της 26η Μάϊου/2η Ιουνίου 2019 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και β)

της 27/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) περί ανακήρυξης, μεταξύ άλλων, του

επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων δημάρχου και

τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στις δημοτικές εκλογές

της 26ης Μαΐου/2ης Ιουνίου 2019 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, η οποία

αναρτήθηκε στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης την 21η Ιουνίου 2019 (βλ. την

από 21.6.2019 έκθεση τοιχοκόλλησης της Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου

Αλεξανδρούπολης, Μαρίας Παπαδοπούλου), καταρχήν, επιδιώκουν να

αναγνωριστεί ότι, ενόψει της ιδιότητας του πρώτου καθού ως Προέδρου του

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Δικηγορικός

Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, ιδιότητα την οποία διατηρούσε κατά το χρόνο

ανακήρυξης του ως υποψηφίου δημάρχου, στο πρόσωπο αυτού σύντρεχε

κατά τον κρίσιμο χρόνο το κώλυμα εκλογιμότητας της περίπτωσης δ' του

άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010, περαιτέρω δε ότι η κατά τα

ανωτέρω μη νόμιμη ανακήρυξη αυτού ως υποψηφίου δημάρχου και η

συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία συνιστά νομική πλημμέλεια κατά την

έννοια του άρθρου 259 παρ. 1 του ΚΔΔ, που, ενόψει των ιστορούμενων στο

εισαγωγικό δικόγραφο περιστατικών, έλαβε τέτοια έκταση ώστε, εν

προκειμένω, επηρέασε το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, προκειμένου να

ακυρωθεί τόσο η εκλογή του πρώτου καθού, ήδη ανακηρυχθέντος δημάρχου

κατά τις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019, όσο και το

σύνολο της εκλογής (αρχικής και επαναληπτικής). Άλλως, επικουρικά, ζητούν

να διαπιστωθεί η εγκυρότητα τριακοσίων πενήντα πέντε (355) ψηφοδελτίων



του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ που μη
νόμιμα, κατά τους ισχυρισμούς τους, ακυρώθηκαν και δεν προσμετρήθηκαν

υπέρ του ως άνω συνδυασμού κατά τις αρχικές δημοτικές εκλογές της 26ης

Μαΐου 2019, καθώς και η ακυρότητα ψηφοδελτίων, τα οποία ειδικότερα

αθροιζόμενα ανέρχονται σε εκατόν είκοσι δυο (122), δεκατρία (13) και τρία (3),

που μη νόμιμα, κατά τους ισχυρισμούς τους, προσμετρήθηκαν ως έγκυρα

υπέρ των συνδυασμών ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, ΑΝΑ.ΣΑ. και

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, αντιστοίχως, κατά τις ως άνω εκλογές,

προκειμένου, κατά τροποποίηση της δεύτερης ως άνω απόφασης του

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, να αναγνωριστεί ότι το εκλογικό

ποσοστό που ο συνδυασμός ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ έλαβε κατά τον α' γύρο των δημοτικών εκλογών της 26ης

Μαΐου 2019 είναι μεγαλύτερο από αυτό που επικυρώθηκε με την απόφαση

αυτή και περαιτέρω, κατ' αποδοχή των σχετικών ισχυρισμών τους, να αυξηθεί

ο αριθμός των κατανεμόμενων υπέρ του τελευταίου εδρών στο δημοτικό

συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

2. Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το

άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α' 97), προβλέπεται στο άρθρο 26 ότι: Τα

στοιχεία νομιμοποίησης των νόμιμων αντιπροσώπων και των εκπροσώπων

των διαδίκων υποβάλλονται στο δικαστήριο ως την πρώτη συζήτηση. Οι

διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 28 εφαρμόζονται αναλόγως και ως

προς τους νόμιμους αντιπροσώπους και τους εκπροσώπους των διαδίκων,

στο άρθρο 28 ότι: 1. Για τις πράξεις της προδικασίας θεωρείται ότι υπάρχει η

πληρεξουσιότητα, εφόσον είτε επακολουθήσει η νομιμοποίηση δικαστικού

πληρεξουσίου είτε εμφανιστεί στο ακροατήριο ο διάδικος ή ο νόμιμος

αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος του και δηλώσει ότι εγκρίνει τη διενέργεια

τους. 2. Αν, ως την πρώτη συζήτηση, δεν έχουν υποβληθεί τα στοιχεία της

νομιμοποίησης ή αυτά που έχουν υποβληθεί δεν είναι πλήρη, το δικαστήριο,

ύστερα από αίτηση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του

εκπροσώπου ή του εμφανιζόμενου ως δικαστικού πληρεξουσίου του, είτε

αναβάλλει τη συζήτηση είτε προχωρεί σε αυτή χορηγώντας εύλογη προθεσμία

για την υποβολή τους. 3. ... 4. ... 5. Αν ο δικαστικός πληρεξούσιος του

διαδίκου  τελικώς  δεν  νομιμοποιηθεί,  οι    διαδικαστικές  πράξεις  που



διενεργήθηκαν από αυτόν είναι αυτοδικαίως άκυρες και το σχετικό ένδικο

βοήθημα ή μέσο απορρίπτεται. 6. ..., στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 ότι:

Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών, πλην του Δημοσίου και των άλλων

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διαδίκων ορίζονται δικηγόροι,

σύμφωνα με το Δικηγορικό Κώδικα ..., στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου

ότι: Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, δικαστική πληρεξουσιότητα

παρέχεται: α) (...) β) με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,

οπότε όμως απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου ή

του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του από οποιαδήποτε

δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ... και στο άρθρο 35 ότι: Το δικαστήριο

ελέγχει και αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των διαδικαστικών προϋποθέσεων.

Από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 28 του ΚΔΔ προκύπτει, μεταξύ άλλων,

ότι απορρίπτεται ως απαράδεκτο ένδικο βοήθημα στην περίπτωση που

χορηγηθεί κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση εύλογη προθεσμία στον

εμφανιζόμενο ως δικαστικό πληρεξούσιο του διαδίκου για την υποβολή των

νομιμοποιητικών στοιχείων και τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν μέσα

στην ταχθείσα προθεσμία. Τέλος, στην παράγραφο 3 του άρθρου 253 του ν.

3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α') ορίζεται ότι: Για κάθε

δικάσιμο καταρτίζεται, ιδιαίτερο κατά οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης,

έκθεμα, στο οποίο μνημονεύονται : η προσβαλλόμενη πράξη, τα

ονοματεπώνυμα των ενισταμένων, εκείνων τους οποίους αφορά η ένσταση,

καθώς και των επικεφαλής των συνδυασμών τους. Κυρωμένο Αντίγραφο του

εκθέματος αναρτάται στο κατάστημα του δικαστηρίου πέντε (5) τουλάχιστον

ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Προς βεβαίωση τούτου, ο γραμματέας

συντάσσει ειδική έκθεση. Η ανάρτηση του εκθέματος επέχει θέση κλήτευσης

των διαδίκων και ανακοίνωσης προς τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να

παρέμβουν..

3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση το δικόγραφο της κρινόμενης

ένστασης υπογράφεται μόνο από τη δικηγόρο Βασιλική Μιχαλακάκου

Λαμπάκη, ενώ, εξάλλου, το οικείο έκθεμα, του οποίου η ανάρτηση επέχει θέση

κλητεύσεως των διαδίκων, καταρτίστηκε συμφώνως με την παράγραφο 3 του

άρθρου 253 του ΚΔΔ, αναρτήθηκε δε στο κατάστημα του Δικαστηρίου



τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία εκδίκασης της παρούσας

υπόθεσης στο ακροατήριο (βλ. το από 17.7.2019 έκθεμα, καθώς και την με

ίδια ημερομηνία έκθεση ανάρτησης εκθέματος της Γραμματέως του

Δικαστηρίου, Ροδούλας Γόβα). Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο

ακροατήριο οι ενιστάμενοι παραστάθηκαν ως άνω με τις δικηγόρους Ελένη-

Μαρία Καϋμενάκη και Βασιλική Μιχαλακάκου Λαμπάκη, στις οποίες, κατόπιν

σχετικού αιτήματος τους, χορηγήθηκε προθεσμία δύο ημερών (έως τις

5.8.2019), προκειμένου να προσκομίσουν νομιμοποιητικά έγγραφα (βλ. τα

πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης της 1ης.8.2019 του Δικαστηρίου τούτου). Στη

συνέχεια, εντός της ανωτέρω προθεσμίας προσκομίσθηκαν στη Γραμματεία

του Δικαστηρίου έγγραφες εξουσιοδοτήσεις με βεβαιωμένο το γνήσιο της

υπογραφής προς τις ως άνω δικηγόρους όλων των ενισταμένων, πλην του

δέκατου όγδοου αυτών, Ιωάννη Τζίμα. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο

κρίνει ότι η κρινόμενη ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως προς τον τελευταίο,

ως απαράδεκτη, λόγω έλλειψης νομιμοποίησης της υπογράφουσας το οικείο

δικόγραφο δικηγόρου, ζήτημα αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο, κατ' άρθρο 35 του

ΚΔΔ.

4. Επειδή, περαιτέρω, ο ν. 3852/2010 ορίζει, στο άρθρο 45 ότι:

Ένσταση μπορεί να ασκήσει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους

εκλογικούς καταλόγους του δήμου, καθώς και β) ο υποψήφιος κατά τις

εκλογές στον οικείο δήμο., στο άρθρο 47 παρ. 1, όπως αυτή

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4604/2019 Προώθηση της

ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης

βίας -Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 50 Α), ότι: Η ένσταση

στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών

συνδυασμός ή ο συνδυασμός του δημάρχου και οι λοιποί συνδυασμοί του

δημοτικού συμβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που

εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των

αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή. Στη δίκη που ανοίγεται με

την άσκηση της ένστασης αυτής δεν νομιμοποιείται παθητικώς ο Δήμος..

Εξάλλου, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, στην παράγραφο 2 του άρθρου

246, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν.



3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α'), ορίζει ότι: Η ένσταση στρέφεται κατά των δια της

προσβαλλόμενης πράξης ανακηρυχθέντων υποψηφίων, καθώς και των

επιτυχόντων και επιλαχόντων οικείων συνδυασμών, για τους οποίους

αμφισβητείται με αυτήν η ανακήρυξη ή η εκλογή τους, αντιστοίχως και στην

παράγραφο 2 του άρθρου 253, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την

παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 3051/2002, ότι: Κεκυρωμένο αντίγραφο

του δικογράφου της ένστασης μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου και

εισηγητή δικαστή, επιδίδεται, με τη φροντίδα του ενισταμένου, το αργότερο

επτά (7) ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο, προς εκείνους των οποίων

αμφισβητείται με την ένσταση η ανακήρυξη ή η εκλογή και θα επιδράσει επί

του κύρους τους, αντιστοίχως, η απόφαση του δικαστηρίου. Η ίδια ένσταση

κοινοποιείται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, και προς τους επικεφαλής των

οικείων εκλογικών συνδυασμών..

5. Επειδή, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, μόνη παραδεκτώς

προσβαλλόμενη πράξη με την εκλογική ένσταση, - με την οποία (ένσταση),

εξάλλου, παραδεκτώς προβάλλονται αιτιάσεις, που αναφέρονται σε

πλημμέλειες, που τυχόν εμφιλοχώρησαν σε όλα τα προηγούμενα της

εκλογικής διαδικασίας στάδια και, ειδικότερα, μεταξύ άλλων, σε εκείνο της

ανακήρυξης των υποψηφίων (βλ. ΣτΕ 2054/2011 7μ., 2586/2011)-, είναι η

πράξη επικύρωσης των αποτελεσμάτων και ανακήρυξης των επιτυχόντων και

επιλαχόντων συνδυασμών του Πρωτοδικείου (βλ. ΣτΕ 1008/2015, 2054/2011),

εν προκειμένω, δηλαδή, η 27/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Αλεξανδρούπολης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας). Επομένως, η

κρινόμενη ένσταση, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της 16/2019

απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Διαδικασία

Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι

και δημοτικοί σύμβουλοι για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μάϊου/2ης Ιουνίου

2019 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, πρέπει να απορριφθεί, ως ασκηθείσα

απαραδέκτως. Εξάλλου, η υπό κρίση ένσταση πρέπει ομοίως να απορριφθεί,

ως απαράδεκτη, λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, κατά το μέρος που

στρέφεται κατά του συνδυασμού ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!,

δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις, παθητικώς

νομιμοποιούμενοι διάδικοι στην εκλογική δίκη είναι τα φυσικά πρόσωπα που



μετέχουν στην εκλογική διαδικασία, η ανακήρυξη ή εκλογή των οποίων

αμφισβητείται με την ένσταση και όχι οι υποψήφιοι συνδυασμοί (πρβλ. ΣτΕ

3668/2014,2687/1996).

6.Επειδή, περαιτέρω, νομίμως χώρησε η συζήτηση της υπόθεσης,

παρά την απουσία των καθών, (πλην του πρώτου, Ιωάννη Ζαμπούκη, ο

οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων του δικηγόρων ως άνω),

δεδομένου  ότι  το  οικείο  έκθεμα,  του  οποίου  η  ανάρτηση,  όπως

προαναφέρθηκε, επέχει,  εν προκειμένω, θέση κλητεύσεως, καταρτίστηκε

συμφώνως με την παράγραφο 3 του άρθρου 253 του ΚΔΔ, αναρτήθηκε δε

στο κατάστημα του Δικαστηρίου  τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την

ημερομηνία εκδίκασης της παρούσας υπόθεσης στο ακροατήριο (βλ. το από

17.7.2019 έκθεμα, καθώς και την με ίδια ημερομηνία έκθεση ανάρτησης

εκθέματος της Γραμματέως του Δικαστηρίου, Ροδούλας Γόβα), ενώ, εξάλλου,

κεκυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της κρινόμενης ένστασης μαζί με την

πράξη ορισμού δικασίμου και εισηγητή δικαστή, επιδόθηκε εγκαίρως, με τη

φροντίδα των ενισταμένων, προς όλους τους καθών η ένσταση (βλ. σχετικά

τις   92Δ/19.7.2019, 105Δ719.7.2019, 100Δ/19.7.2019, 93Δ719.7.2019,

94Δ719.7.2019,  103Δ719.7.2019,  98Δ719.7.2019,  106Δ719.7.2019,

101Δ719.7.2019,  109Δ719.7.2019,  108Δ719.7.2019,  102Δ719.7.2019,

95Δ719.7.2019, 96Δ719.7.2019, αντιστοίχως,  εκθέσεις  επίδοσης  της

δικαστικής επιμελήτριας Περιφέρειας Εφετείου Θράκης, Ελισάβετ Τσονίδου).

Κατόπιν αυτών, και ενόψει του ότι το δικόγραφο έχει ασκηθεί κατά τα λοιπά

παραδεκτώς, το Δικαστήριο προχωρεί  στην κατ1 ουσίαν εξέταση της

υπόθεσης.

7.Επειδή, το Σύνταγμα του έτους 1975, όπως ισχύει  μετά την

αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ'

Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α' 84), στο μεν άρθρο 52 ορίζει ότι : Η

ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λακής θέλησης, ως έκφραση της λακής

κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που

έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση..., στο δε άρθρο

102 παρ. 1 και  2 του Συντάγματος ότι:   1.   Η διοίκηση των τοπικών

υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και

δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει



τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος

καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την

κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται

στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που

συνιστούν αποστολή του Κράτους. 2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης

έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με

καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.

8. Επειδή, στο άρθρο 46 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:  1. Η ένσταση

ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται μαζί με τρία αντίγραφα στην αρχή

που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Η προθεσμία για την άσκηση της

ένστασης ή η άσκηση της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης

πράξης. 2. Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να περιέχει τα στοιχεία που

προβλέπονται στο άρθρο 251  του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.

2717/1999, ΦΕΚ 97 Α). 34. ..., στην παράγραφο 2 του άρθρου 47,

όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 παρ. 2 του ν. 4604/2019, ότι:

Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν: α) η έλλειψη νόμιμων

προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως

τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, β) η παράβαση του νόμου κατά τη

διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή

κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη του

επιτυχόντος συνδυασμού ή του συνδυασμού του δημάρχου και των λοιπών

συνδυασμών του δημοτικού συμβουλίου και των προσώπων που ανήκουν σε

αυτούς, γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων.

Περαιτέρω, ο ΚΔΔ στο άρθρο 251 ορίζει ότι: Το δικόγραφο της ένστασης,

εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45, πρέπει

απαραιτήτως να μνημονεύει, με ακρίβεια, τον οργανισμό τοπικής

αυτοδιοίκησης στον οποίο αυτό αναφέρεται, τους εκλογικούς συνδυασμούς

και τους επικεφαλής τους, καθώς και τα πρόσωπα των οποίων αμφισβητείται

με αυτό η εκλογή ή η ανακήρυξη. Επίσης το ίδιο δικόγραφο πρέπει να

περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους, καθώς και σαφώς καθορισμένο

αίτημα., στο άρθρο 257 ότι: 1. Εκτός από τα πρακτικά και τα άλλα στοιχεία

της εκλογής, οι διάδικοι μπορούν να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους και σε

άλλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να



προσαγάγουν στη γραμματεία του δικαστηρίου, το αργότερο ως την

προτεραία της πρώτης δικασίμου. 2. Το δικαστήριο, σε εξαιρετικές

περιπτώσεις, μπορεί, με προδικαστική απόφαση, να διατάξει τη συμπλήρωση

των αποδείξεων. ... 3. Αν πρόκειται για εξέταση μαρτύρων, αυτή, αν δεν είναι

δυνατόν να διενεργηθεί στο ακροατήριο κατά την ίδια δικάσιμο, διενεργείται,

εκτός του ακροατηρίου, ενώπιον του εισηγητή - δικαστή. Προς τούτο

καλούνται οι μάρτυρες, με πράξη του εισηγητή - δικαστή, η οποία επιδίδεται

αμέσως, να εξεταστούν σε χρόνο που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των

πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πράξης αυτής. ...Οι διατάξεις του

άρθρου 185 δεν έχουν εφαρμογή κατά την παρούσα διαδικασία. και στο

άρθρο 259 ότι:  1. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση του νόμου ή

ουσιαστικές πλημμέλειες : α) κατά τη διεξαγωγή της εκλογής, ή β) κατά την

ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων που έχουν δηλωθεί, ή γ) κατά

την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών, καθώς και

των υποψηφίων κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή

αναπληρωματικοί, ακυρώνει ή τροποποιεί, κατά περίπτωση, την πράξη με την

οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκλογής ή την πράξη με την

οποία γίνεται η σχετική ανακήρυξη. Στην ακύρωση της πράξης προβαίνει το

δικαστήριο μόνο αν η νομική ή ουσιαστική πλημμέλεια αυτή είναι δυνατόν να

ασκήσει επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η ακύρωση μπορεί να

αφορά ολόκληρη την εκλογή ή μόνο την αρχική ή μόνο την επαναληπτική

εκλογή, στα εκλογικά τμήματα τα οποία αφορά το αντικείμενο της ένστασης. 2.

Αν, ειδικότερα, το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της ένστασης που στρέφεται

κατά της πράξης με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της εκλογής,

διαπιστώσει ότι οι αναφερόμενοι σε αυτήν δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα ή ότι

συνέτρεχε σε αυτούς νόμιμο κώλυμα για την εκλογή τους, ακυρώνει, ως προς

τούτους, τη σχετική πράξη και ορίζει, ως εκλεγόμενους, τους επόμενους κατά

τη σειρά των ψήφων προτίμησης υποψηφίους. Ενώ, αν διαπιστώσει

εσφαλμένη αρίθμηση των ψήφων, καθορίζει, βάσει των έγκυρων ψήφων και

της ορθής αρίθμησης τους, εκείνους που εκλέγονται. 3. Μετά την έκδοση όλων

των οριστικών αποφάσεων που αφορούν τον κάθε οργανισμό τοπικής

αυτοδιοίκησης και εν όψει του εκλογικού αποτελέσματος του συγκεκριμένου

οργανισμού, όπως διαμορφώνεται με τις αποφάσεις αυτές, το δικαστήριο

ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, καθώς και



τους υποψηφίους που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, σύμφωνα

με τους σταυρούς προτίμησης. 4. Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου

248, αν κριθεί βάσιμη η ένσταση, το δικαστήριο διαπιστώνει την έλλειψη

προσόντων ή το κώλυμα εκλογιμότητας στο συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο

και εκπίπτει αυτοδικαίως από το σχετικό αξίωμα. 5.....

9. Επειδή, από τις προπαρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη

διατάξεις συνάγεται ότι ακύρωση του συνόλου της εκλογής χωρεί μεταξύ

άλλων και στην περίπτωση αθέμιτης συμπεριφοράς προσώπου, η οποία θα

ήταν δυνατόν, υπό τις συγκεκριμένες εκάστοτε συνθήκες και σύμφωνα με τα

διδάγματα της κοινής πείρας, να ασκήσει επιρροή στο φρόνημα των εκλογέων

και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η επιρροή αυτή έλαβε τέτοια έκταση,

ώστε να δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς το εάν το συνολικό εκλογικό

αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο χωρίς την συμπεριφορά αυτή (ΣτΕ 3230/2008,

1967/2007 7μ., 2166/2004 7μ.). Περαιτέρω, για να είναι ορισμένος ο λόγος

της ένστασης, με τον οποίο προβάλλεται παράβαση του εκλογικού νόμου κατά

την διεξαγωγή της εκλογής και ζητείται η ακύρωση αυτής, ο ενιστάμενος

οφείλει αφ' ενός μεν να επικαλείται και να αποδεικνύει τα γεγονότα που

συνιστούν την εκλογική παράβαση καθ' εαυτή, αφ' ετέρου δε να εκθέτει τους

λόγους για τους οποίους γεννάται αμφιβολία ως προς το αποτέλεσμα της

ψηφοφορίας λόγω της παράβασης αυτής, αν δε οι λόγοι αυτοί συνδέονται με

πραγματικά περιστατικά, ενέργειες ή ιδιότητες προσώπων, ο ενιστάμενος

οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει τα περιστατικά, τις ενέργειες ή τις

ιδιότητες αυτές. Ειδικότερα, ο ενιστάμενος πρέπει να μνημονεύει στην

ένσταση του τα συγκεκριμένα πρόσωπα προς τα οποία ασκήθηκε εκ μέρους

ορισμένων υποψηφίων αθέμιτος επηρεασμός (βλ. ΣτΕ 3230/2008, 2476/2008,

3696/2001 7μ, 3022/1991 κ.α.), της ελλείψεως αυτής μη δυναμένης, εν

προκειμένω, να αναπληρωθεί με το υπόμνημα (βλ. ΣτΕ 3614/1996 κ.α.), ούτε

να θεραπευθεί με την εξέταση μαρτύρων, η οποία, σύμφωνα με την

παρατιθέμενη στην προηγούμενη σκέψη διάταξη του άρθρου 257 παρ. 2 του

Κ.Δ.Δ., αποτελεί εξαιρετικό αποδεικτικό μέσο, στο οποίο το Δικαστήριο, εφ'

όσον το κρίνει απαραίτητο, έχει την ευχέρεια και όχι την υποχρέωση να

προσφύγει (ΣτΕ 1454/2008, 792/2008). Τέλος, κατά την έννοια του άρθρου

251 του Κ.Δ.Δ., ορίζοντος ότι το δικόγραφο της ενστάσεως πρέπει να περιέχει



σαφείς και συγκεκριμένους λόγους, καθώς και σαφώς καθορισμένο αίτημα,

συνάγεται ότι δεν αρκεί η ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας απλή αναφορά

των εκλογικών τμημάτων και του αριθμού των ψηφοδελτίων που έλαβε ο

υποψήφιος ή ο συνδυασμός του, όπως και του αριθμού που έπρεπε να έχει

λάβει ο ενιστάμενος ή του αριθμού των ψηφοδελτίων, που κατ' αυτόν κακώς

προσμετρήθηκαν υπέρ συνυποψήφιων του, διότι για το ορισμένο της

προβολής του σχετικού λόγου ενστάσεως, πρέπει να γίνεται αναφορά στον

αύξοντα αριθμό των καταμετρηθέντων ή μη ψηφοδελτίων (ΑΕΔ 19/1982, ΣτΕ

2143/2015, 3338/2003, 11/2004, ΔΕφΘες 2564/2006, 155/1999).

10. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 14 του ν. 3852/2010, όπως ίσχυε

πριν την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 24 του ν. 4257/2014 Επείγουσες

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Α' 93),

προβλεπόταν ότι:  1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι,

δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή

εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: α) ..., β) ..., γ) Πρόεδροι διοικητικών

συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση

τα Ιδρύματα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, ...) δ) ..., ε) ... στ) Διοικητές,

υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι

σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών

προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των

επιχειρήσεων τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με

διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα

τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη

διενέργεια των δημοτικών εκλογών. 2. .... Εξάλλου, δυνάμει του άρθρου 24

παρ. 1 του ν. 4257/2014 (με έναρξη ισχύος της διάταξης, σύμφωνα με το

άρθρο 80 του ίδιου νόμου από τη δημοσίευση αυτού στο ΦΕΚ, ήτοι από

14.4.2014), η περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3852/2010

αναδιατυπώθηκε ως εξής: Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών

συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού

δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των

οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος,

οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα



ανωτέρω αξιώματα, στους δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα

ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια

των δημοτικών εκλογών. Στο δε άρθρο 26 της αιτιολογικής έκθεσης επί του

οικείου σχεδίου νόμου αναφέρονται τα εξής: Η ισχύουσα ρύθμιση της

περίπτωσης στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 θέτει σε άνιση και

δυσμενέστερη μοίρα τους αιρετούς προέδρους των νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου που δεν είναι δημοτικού χαρακτήρα, αφού υπάγει αυτούς

στα κωλύματα εκλογιμότητας και στα ασυμβίβαστα, ενώ εξαιρεί τους αιρετούς

προέδρους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που έχουν δημοτικό

χαρακτήρα για τους οποίους δεν υφίσταται κώλυμα εκλογιμότητας ούτε και

ασυμβίβαστο. Θα πρέπει ως εκ τούτου να αναδιατυπωθεί η διάταξη της

περίπτωσης σπ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 και να

επιτρέπεται να συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές οι πρόεδροι των νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου οι οποίοι είναι αιρετοί. Η ρύθμιση αυτή είναι

εναρμονισμένη και με τη βασική δημοκρατική αρχή της εκλογικής διαδικασίας,

η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανάθεση στον αιρετό πρόεδρο του νομικού

προσώπου δημοσίου δικαίου, όπως ασκήσει εξουσία για τη θητεία για την

οποία εξελέγη. Τέλος, ο νομοθέτης, αποβλέποντας στην εξομοίωση των θχ

οίίίοίο οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς τους

αιρετούς διοικητές αυτών (βλ. σχετικώς άρθρο 51 της οικείας αιτιολογικής

έκθεση σχεδίου νόμου) με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4604/2019 τροποποίησε

εκ νέου τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3852/2010, η

οποία [μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 11 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ

ΑΊ33) , με το οποίο, μεταξύ άλλων, αναριθμήθηκε η επίμαχη διάταξη και

ενσωματώθηκε σε αυτή η περιπτ. α του εδ. γ του άρθρου 14 του ν.

3852/2010, όπως αρχικά ίσχυε ] προβλέπει, πλέον, τα εξής: 1. Δεν μπορούν

να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινότητας

με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή πρόεδροι

κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων: α) ..., β) ...

γ) ... δ) Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων,

διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων

επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή

έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης



φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της

τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα ή δεν

έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (θχ οίίίοίο), σύμφωνα με τη

νομοθεσία που διέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα, στους δήμους στα διοικητικά

όρια των οποίων εκτεινόταν η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων,

μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του

ν. 4555/2018, τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα

στους άλλους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου,

πλην του δήμου της έδρας του, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους,

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την

ανακήρυξη των υποψηφίων. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα

στο δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο

εδάφιο, ε) ....

11. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι, μετά την

τροποποίηση της επίμαχης διάταξης του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 με τα

άρθρα 24 παρ. 1 του ν. 4257/2014, 11 του ν. 8555/2018 και 51 παρ. 2 του ν.

4604/2019, τα πρόσωπα που διατηρούν την ιδιότητα του προέδρου

διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ήτοι του

μονοπρόσωπου οργάνου, που κατά το νόμο ή το καταστατικό διοικεί το νομικό

αυτό πρόσωπο (βλ. ΑΕΔ 12/2004, πρβλ. ΑΕΔ 60/1997, 67/1997) και τα οποία

δεν έχουν εκλεγεί στην ανωτέρω θέση, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν

υποψήφιοι δήμαρχοι, ούτε να εκλεγούν στο αξίωμα αυτό στους δήμους, στους

οποίους έχουν την έδρα τους τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν

παραιτηθούν μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών

εκλογών. Αντιθέτως, όπως προκύπτει από την διατύπωση του επίμαχου

άρθρου, σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4257/2014,

-σύμφωνα με την οποία επιδιώχθηκε η ίση μεταχείριση, αναφορικά με τα

κωλύματα εκλογιμότητας, των αιρετών προέδρων νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου δημοτικού χαρακτήρα (για τους οποίους ήδη με το εδ. γ του

άρθρου 45 του ν. 3852/2010 δεν συνέτρεχε κώλυμα εκλογιμότητας), με τους

αιρετούς προέδρους των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (βλ.

άρθρο 26 οικείας αιτιολογικής έκθεσης, σκ. 10)-, η ιδιότητα του αιρετού



Προέδρου διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου δεν

εμπίπτει στα περιοριστικο^ς αναφερόμενα κωλύματα εκλογιμότητας του

επίμαχου άρθρου 14 του ν. 3852/2010, όπως η διάταξη αυτού, -στενώς

ερμηνευτέα, εξάλλου, ως εισάγουσα περιορισμούς στην άσκηση του

παθητικού εκλογικού δικαιώματος (βλ. ΣτΕ 661/2015, 3270 - 71/2014,

2166/2004, 3323/2003, 2430/2000)-, τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τον

κρίσιμο χρόνο.

12. Επειδή, περαιτέρω, ο Κώδικας Δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α'

208) ορίζει στο άρθρο 87 ότι: Οι δικηγόροι που είναι διορισμένοι στην

Περιφέρεια κάθε Πρωτοδικείου και ασκούν νόμιμα το λειτούργημα τους σε

οποιοδήποτε Δικαστήριο αποτελούν το Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο είναι

υποχρεωτικά μέλη., στο άρθρο 88 ότι: Κάθε Δικηγορικός Σύλλογος εδρεύει

στην έδρα του οικείου Πρωτοδικείου και λαμβάνει από αυτήν την επωνυμία

του., στο άρθρο 89 (όπως η παράγραφος 1 αυτού αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4596/2019, ΦΕΚ Α' 32/) ότι:  1. Οι Δικηγορικοί

Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής. Δεν

ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια της παρ. 6

του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 και του άρθρου 1 του ν. 2190/1994, ούτε

εμπίπτουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της παρ. 1

του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Για κάθε θέμα που αφορά στη διοικητική και

οικονομική λειτουργία τους, ιδίως στη διαχείριση και αξιοποίηση της

περιουσίας τους, στην εποπτεία και στον έλεγχο των οικονομικών και

διαχειριστικών τους πράξεων, στην κατάρτιση συμβάσεων και στην ανάληψη

υποχρεώσεων, στην πρόσληψη προσωπικού με έγγραφες συμβάσεις και στο

καθεστώς του προσωπικού τους, καθώς και σε κάθε ζήτημα που διέπει τις

σχετικές έννομες σχέσεις, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του

παρόντος Κώδικα, καθώς και του οργανισμού και του κανονισμού της

παραγράφου 1 του άρθρου 96. 2. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν

χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχουν δική τους

περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια

και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια. 3. Η διαχείριση και η

αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών

και διαχειριστικών πράξεων των Συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά



Συμβούλια και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών. 4. ..., στο άρθρο 91 ότι:

Όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων είναι: α) ... β) ο Πρόεδρος, γ) ..., δ) ...

και ε) ..., στο άρθρο 93 ότι: 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το σύλλογο

ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού

προσώπου. 2. ... 3. Ο Πρόεδρος ασκεί τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που

ορίζει ο παρών Κώδικας, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων των

οργάνων του Συλλόγου και διοικεί τις υπηρεσίες αυτού. 4. ..., στο άρθρο 104

ότι: 1. Δικαίωμα να εκλεγούν ως Πρόεδρος ή μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου έχουν όλα τα μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου: ... 2. Ειδικά

για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται να έχει συμπληρώσει αυτός δεκαετή

τουλάχιστον δικηγορική θητεία. 3. ..., στο άρθρο 105 ότι: Δεν έχουν

δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως Πρόεδροι ή μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου: ..., στο άρθρο 106 ότι: Η θητεία του Προέδρου

και του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου από

αυτό της διενέργειας των αρχαιρεσιών έτους, ανεξάρτητα από την υποβολή ή

όχι ένστασης κατά του κύρους τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου

έτους. και στο άρθρο 117 ότι: 1. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται να

λάβει αυτός το 50% συν ένα των έγκυρων ψηφοδελτίων. Άλλως, ...2. ... 3.

.... Από τις ανωτέρω διατάξεις, συνάγεται ότι οι κατά τόπους δικηγορικοί

σύλλογοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής

μορφής, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια έναντι του κράτους, διαθέτουν

δε ίδια όργανα διοίκησης, ένα εκ των οποίων είναι και ο Πρόεδρος τους, όπως

οι αρμοδιότητες αυτού ρυθμίζονται ως άνω. Ο τελευταίος αναδεικνύεται στο

αξίωμα αυτό μέσω αρχαιρεσιών μεταξύ των μελών του οικείου δικηγορικού

συλλόγου, η διαδικασία των οποίων ρυθμίζεται εξαντλητικά στις ανωτέρω

διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

13. Επειδή, εξάλλου, ο ν. 3852/2010, στο άρθρο 18, όπως αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4555/2018, ορίζει ότι: 1. Η εκλογή

του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς.

Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός

περιλαμβάνει: α) Τον υποψήφιο δήμαρχο και β) Τους υποψήφιους δημοτικούς

συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως



και 10. 2. ... 3. ... 4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που

υπογράφει ο επικεφαλής του. Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται

κατά σειρά: α) Το όνομα, καθώς και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον

αυτό υπάρχει, β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του

υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα

είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου. ... γ) Ακολουθεί η

ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το

επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών

συμβούλων αυτής. ... 5. ..., στην παράγραφο 1 του άρθρου 20, όπως αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4555/2018, ότι: Τη δέκατη πέμπτη

(15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε

δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς, καθώς και τους υποψηφίους ενιαίου

ψηφοδελτίου κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που έχουν

δηλωθεί νόμιμα., στο άρθρο 28, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο

26 του ν. 4555/2018, ότι: 1. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν: ... 2. Το

ψηφοδέλτιο είναι επίσης αυτοδικαίως άκυρο και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ... β) Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύμφωνος με τις ρυθμίσεις

του άρθρου 46 του Κ.Δ.Κ. γ) .... Παράλληλα, το άρθρο 46 του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α' 114) προβλέπει ότι: 1. Οι

φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, κατασκευάζονται για

όλη την επικράτεια με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από χαρτί αδιαφανές σε λευκή απόχρωση και

έχουν στην εμπρός πλευρά έντυπο γνώρισμα. Με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαστάσεις των φακέλων και το

έντυπο γνώρισμα τους. 2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης φροντίζει να αποστέλλεται, εγκαίρως, στους Γενικούς

Γραμματείς των Περιφερειών επαρκής αριθμός φακέλων. Οι Γενικοί

Γραμματείς των Περιφερειών φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, οι

φάκελοι αυτοί στις δημοτικές και κοινοτικές αρχές, που εφοδιάζουν τις

εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού τμήματος της χωρικής αρμοδιότητας

τους. 3. ... 4. .... Εξάλλου, στο άρθρο 29 του ν. 3852/2010, όπως αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4555/2018, ορίζεται ότι: 1. Οι

διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως



και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται

ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και του Κ.Δ.Κ.. 2. Κατά

την ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και για την εκλογή συμβούλων ή

προέδρων κοινότητας, χρησιμοποιούνται διαφορετικές κάλπες, που φέρουν

κατάλληλο διακριτικό γνώρισμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

καθορίζονται το διακριτικό γνώρισμα, το μέγεθος, το σχήμα της κάλπης που

χρησιμοποιείται στις δημοτικές εκλογές και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα., στο

άρθρο 32, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4555/2018, ότι:

1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους

συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των

έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α' γύρο. 2. Η αναλογική κατανομή

των εδρών γίνεται ως εξής: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που

έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι 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. Αν 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, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο

εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους. Αν οι

συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων

υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο. Αν 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. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι

συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση

έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από το συνδυασμό

που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων (όπως το

εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4604/2019). Σε περίπτωση

ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών,

διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο. 3. Αν έχει



ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από

το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και

εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου,

εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι., στο

άρθρο 37, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4555/2018, ότι:

1. Στις εκλογές των συμβουλίων κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των

τριακοσίων (300) κατοίκων, η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ

όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στις εκλογές για το συμβούλιο της

κοινότητας, με τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων

που έλαβαν στην κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις

εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου κοινότητας. Το

πηλίκο που προκύπτει 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 κάθε

συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της

διαίρεσης. Αν 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 των

συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα

με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. ... 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. ... 2. ..., στο 37Α,

όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4555/2018, ότι: Στις

κοινότητες έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου η εκλογή του προέδρου

του συμβουλίου διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά το άρθρο 18Β,

πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τους

περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά των

σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση

ισοψηφίας, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. και στην παράγραφο 1 του

άρθρου 44, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4555/2018,



ότι: Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του πενθημέρου της

παραγράφου 2 του άρθρου 43 ανακηρύσσει με χωριστή πράξη: α) τον

επιτυχόντα ή το συνδυασμό του δημάρχου και τους λοιπούς συνδυασμούς του

δημοτικού συμβουλίου, το δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς

δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και

αναπληρωματικούς συμβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασμού, τους

προέδρους των κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων με τους

αναπληρωματικούς τους. β) τους τακτικούς και αναπληρωματικούς

συμβούλους της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού και γ) τους

τακτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, σύμφωνα με τον αριθμό των

σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας

του δήμου.

14. Επειδή, περαιτέρω, το π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α' 57), με το οποίο

κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή

βουλευτών, ορίζει στο άρθρο 58 ότι: 1. Ψηφοφορία γίνεται ενώπιον

εφορευτικών επιτροπών. 2. Σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική

επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως

πρόεδρο και τέσσερα μέλη που αναπληρώνονται από ισάριθμα

αναπληρωματικά. 3. ..., στο άρθρο 57, ότι: 1. ...2. ... Μπροστά από το

τραπέζι της επιτροπής τοποθετείται η κάλπη ... . 3. Οι κάλπες

κατασκευάζονται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ή από την αρχή

που πήρε εντολή του, από οποιαδήποτε ύλη και σε μέγεθος ανάλογο με τον

αριθμό των εκλογέων κάθε τμήματος. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με

αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. 4. ... 5. Σε κάθε κατάστημα

ψηφοφορίας και εντός του χώρου, όπου εδρεύει η εφορευτική επιτροπή,

κατασκευάζεται με φροντίδα του αρμόδιου δήμαρχου κατάλληλος, ξεχωριστός

χώρος, στον οποίο ν' αποσύρεται ο εκλογέας και να μπορεί, χωρίς να τον

βλέπουν, να συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο και να το κλείνει στο φάκελο. ...,

στο άρθρο 61 ότι: 1. Η επιτροπή που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πιο

πάνω διατάξεις διευθύνει την εκλογή και τηρεί τα εξής βιβλία: α) βιβλίο
πρακτικών, β) πρωτόκολλο ψηφοφορίας και γ) βιβλίο διαλογής ψήφων. Με

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατή η απλούστευση,

ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων. 2. Η επιτροπή



αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία νικάει η ψήφος του προέδρου.,

στο άρθρο 75, ότι: 1. Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα

ψηφοδέλτια κατασκευάζονται ομοιόμορφα για ολόκληρο το Κράτος, με την

φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, από αδιάφανο χαρτί λευκής

απόχρωσης και στην εμπρόσθια πλευρά τους έχουν έντυπη επιγραφή ή άλλο

γνώρισμα. 2. ..., στο άρθρο 82, ότι: 1. Οι εκλογείς προσέρχονται στο

κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η

οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον

εκλογικό κατάλογο. ... 2. Η αναγνώριση των εκλογέων, σύμφωνα με την

προηγούμενη παράγραφο, γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα

που προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή. ... 3. ..., στο άρθρο 83, ότι:

1. Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό

γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και

σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων

ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων. Πάντως

η έλλειψη μονογραφής της δικαστικής αρχής, δε συνεπάγεται ακυρότητα του

ψηφοδελτίου. 2. Μετά ο εκλογέας οφείλει να αποσυρθεί στον ξεχωριστό χώρο

με τρόπο να μην τον βλέπουν και εκεί κλείνει μυστικά το ψηφοδέλτιο της

εκλογής του μέσα στο φάκελο, που του έχει παραδοθεί. Στη συνέχεια κολλάει

το φάκελο, επιστρέφει και το δείχνει στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής

και στους άλλους που παρίστανται, ώστε να βεβαιωθεί ότι κρατάει ένα μόνο

φάκελο με τη σφραγίδα της επιτροπής και ύστερα το ρίχνει με το χέρι του στην

κάλπη. 3. ... 4. Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιο του στην

κάλπη: α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν

έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον

ξεχωριστό χώρο, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου αυτού. 5. ..., στο άρθρο

90, ότι: 1. Κατόπιν ο πρόεδρος της επιτροπής ή αυτός που διευθύνει τα έργα

της, ορίζει τα καθήκοντα κάθε μέλους και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων,

με την παρουσία των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με

αυτά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 2. Ανοίγεται η κάλπη και

αριθμούνται οι φάκελοι πρώτα χωρίς να ανοιχτούν. Το αποτέλεσμα της

αρίθμησης γράφεται ολογράφως στο βιβλίο των πρακτικών. 3, στο

άρθρο 91, ότι: 1. Μετά τα παραπάνω η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη

διαλογή των ψήφων με τον εξής τρόπο: α) Ο Πρόεδρος της επιτροπής ή



εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της παίρνει από την κάλπη ένα - ένα

φάκελο, τον αποσφραγίζει και αφού εξακριβώσει το έγκυρο του ψηφοδελτίου,

το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους παριστάμενους το ζητήσει (μέλη της

εφορευτικής επιτροπής, υποψηφίους ή αντιπροσώπους τους), διαβάζει το

περιεχόμενο του έτσι ώστε να τον ακούνε όλοι, β) κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο

αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογράφεται από

τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνον που διευθύνει τις εργασίες

της, ο οποίος θέτει τη μονογραφή του και δίπλα από κάθε σταυρό προτίμησης

που υπάρχει στο ψηφοδέλτιο. Ακολούθως, συμπληρώνει ολογράφως το

συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης του ψηφοδελτίου, γ) στη συνέχεια

σημειώνεται ο αριθμός του ψηφοδελτίου σε ειδικούς πίνακες, από τους

οποίους ο ένας τηρείται για τους συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμών και

για τους μεμονωμένους υποψηφίους και ο άλλος για τους υποψηφίους των

συνδυασμών. ... 2. Αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή, ο πρόεδρος της

εφορευτικής επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της, τηλεγραφεί ή

ανακοινώνει εγγράφως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο αμέσως και

χωρίς καμιά καθυστέρηση στον Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής

ενότητας της έδρας του νομού που υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το

αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να

περιλαμβάνει: α) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι γραμμένοι στο

εκλογικό τμήμα, β) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, γ) Τον

αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα, δ) Τον αριθμό των

άκυρων ψηφοδελτίων, ε) Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και στ) Τον

αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε

μεμονωμένος υποψήφιος. ... 3. ... και στο άρθρο 98, ότι: 1. .. 2. ... 3. ... 8.

Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και

των άρθρων 99 και 100, κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέρεια, των

πινάκων αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστήρια, κατά την κατανομή των

εδρών, καθώς και για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά

ψηφοδέλτια δεν προσμετρούνται στα έγκυρα..

15. Επειδή, ακολούθως, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του ν.

3852/2010, εκδόθηκε η 6022/2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

περί καθορισμού διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των



εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη δημάρχων,

δημοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων

κοινοτήτων (ΦΕΚ Β' 279), στην οποία ορίζονται τα εξής: 1. Οι διαστάσεις

των εκλογικών φακέλων, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που

χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβούλων καθώς

και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων καθορίζονται σε 16 Χ

9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου. 2. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται

από χαρτί αδιαφανές λευκής απόχρωσης, φέρουν στην μπροστινή τους

πλευρά, διαγώνια πέντε (5) γραμμές απόχρωσης βαθύ μπλε, με τη μεσαία

να είναι κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου.

Επίσης οι φάκελοι για την ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβούλων

φέρουν το γράμμα Δ απόχρωσης βαθύ μπλε, σε έντονη γραμματοσειρά

και οι φάκελοι για την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων το

γράμμα, Κ απόχρωσης βαθύ μπλε, σε έντονη γραμματοσειρά.

Επιπλέον, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 61 του π.δ. 96/2007 (ΦΕΚ Α' 116),

εκδόθηκε η 25020/2019 απόφαση του ίδιου Υπουργού περί τροποποίησης

της 45931/2010 (ΦΕΚ 1293/Τ.Β712-8-2010) απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βιβλία για τις

δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (ΦΕΚ Β' 1196), με την οποία

προβλέφθηκε η τήρηση ξεχωριστών βιβλίων (Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής
Επιτροπής, Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών και Βιβλίο

Διαλογής ψήφων Υπέρ Υποψηφίων των Συνδυασμών) για τις δημοτικές και

κοινοτικές εκλογές, αντίστοιχα, ενώ, τέλος, με την 24567/2019 απόφαση του

ιδίου (ΦΕΚ Β' 1150), εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 57 του π.δ.

26/2012, ορίστηκε η επικόλληση στη μεν κάλπη των δημοτικών εκλογών

έντυπης αφίσας κίτρινης απόχρωσης και διαστάσεων 35 χ 50 εκατοστών του

μέτρου, πάνω στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα λευκής

απόχρωσης η φράση: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019, στη δε κάλπη των
κοινοτικών εκλογών έντυπη αφίσα πορτοκαλί απόχρωσης και διαστάσεων 35

χ 50 εκατοστών του μέτρου, πάνω στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία

γράμματα λευκής απόχρωσης η φράση: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019.

16. Επειδή, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις και το όλο

πνεύμα των διατάξεων του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο νομοθέτης, αποβλέποντας σαφώς στην

αποσύνδεση της διαδικασίας ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των

κοινοτήτων από τους συνδυασμούς που μετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης

των δημοτικών αρχών, διαχώρισε τις αντίστοιχες εκλογικές διαδικασίες, υπό

την έννοια, ειδικότερα, ότι σε κάθε εκλογέα παραδίδονται από τα μέλη της

εφορευτικής επιτροπής δυο ξεχωριστοί φάκελοι, τα διακριτικά γνωρίσματα των

οποίων, εξάλλου, όσον αφορά τις διενεργηθείσες αυτοδιοικητικές εκλογές του

τρέχοντος έτους, ρυθμίστηκαν εξαντλητικώς με την 6022/2019 Υπουργική

Απόφαση. Ειδικότερα, μετά τον έλεγχο των στοιχείων της ταυτότητας του,

δίδεται στον εκλογέα πλήρης σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των

συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές, καθώς και ένας μοναδικός φάκελος, ο

οποίος, σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, φέρει το γράμμα Δ

απόχρωσης βαθύ μπλε, σε έντονη γραμματοσειρά και εντός του οποίου ο

εκλογέας τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, προκειμένου στη

συνέχεια να το ρίξει στην κάλπη των δημοτικών εκλογών (επί της οποίας,

εξάλλου, επικολλάται αφίσα με το διακριτικό γνώρισμα ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019, σύμφωνα με την 24567/2019 Υπουργική Απόφαση). Στη

συνέχεια, η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται για τις κοινοτικές εκλογές,

ώστε μετά την παράδοση στον εκλογέα πλήρους σειράς έντυπων

ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών για τις κοινοτικές εκλογές, καθώς και

ενός μοναδικού φακέλου, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια 6022/2019

Υπουργική Απόφαση, φέρει το γράμμα Κ απόχρωσης βαθύ μπλε, σε

έντονη γραμματοσειρά, ο εκλογέας να τοποθετήσει εντός αυτού το ψηφοδέλτιο

της επιλογής του και στη συνέχεια να το ρίξει στην κάλπη των κοινοτικών

εκλογών (επί της οποίας, ομοίως, επικολλάται αφίσα με το διακριτικό

γνώρισμα ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019, σύμφωνα με την 24567/2019
Υπουργική Απόφαση). Σχετικώς, τηρούνται ξεχωριστά βιβλία εφορευτικής

επιτροπής για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, αντίστοιχα, ακολουθούνται

δε διακριτές διαδικασίες διαλογής ψήφων, εξαγωγής εκλογικού

αποτελέσματος και ανακοίνωσης αυτού αρμοδίως. Τέλος, για το λόγο αυτό, οι

πράξεις ανακήρυξης τόσο των υποψηφίων, όσο και των επιτυχόντων και

επιλαχόντων συνδυασμών για τους Δήμους και τις Κοινότητες, αντίστοιχα,

καίτοι ενσωματώνονται στο σώμα των ίδιων δικαστικών αποφάσεων περί

ανακήρυξης υποψηφιοτήτων και επικύρωσης εκλογικών αποτελεσμάτων,



αποτελούν, παρά ταύτα, διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες, κατά την έννοια

των οικείων διατάξεων (βλ. ανωτέρω άρθρα 18, 20 και 44 του ν. 3852/2010).

17.Επειδή, ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας, ιδίως, υπόψη τις

εφαρμοστέες εν προκειμένω διατάξεις του π.δ. 26/2012, καθώς το άρθρο 46

του ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ν. 3852/2010, το οποίο

(άρθρο 28) ρητώς απαγγέλει αυτοδίκαιη, μάλιστα, ακυρότητα ψηφοδελτίου

ανευρεθέντος εντός φακέλου, που δεν είναι σύμφωνος με τις ρυθμίσεις του

άρθρου 46 του ΚΔΚ (δεν φέρει, δηλαδή, το προβλεπόμενο από την οικεία

υπουργική απόφαση γνώρισμα), συνάγεται  ότι  εφόσον, στο στάδιο της

διαλογής των ψήφων και δη μετά το άνοιγμα της κάλπης των δημοτικών

εκλογών και την αποσφράγιση των εντός αυτής φακέλων, βρεθεί εντός

φακέλου που φέρει το διακριτικό γνώρισμα Δ ψηφοδέλτιο που αφορά την

ανάδειξη των κοινοτικών αρχών (για την εκλογή των οποίων, εξάλλου,

χρησιμοποιούνται φάκελοι με το διακριτικό γνώρισμα Κ), ανεξαρτήτως του

περιεχομένου του ψηφοδελτίου αυτού, το τελευταίο είναι άκυρο και σε καμία

περίπτωση δεν μπορεί να προσμετρηθεί στα έγκυρα υπέρ οποιουδήποτε

δημοτικού συνδυασμού, δεδομένου ότι, πάντως, η αληθής βούληση του

συγκεκριμένου εκλογέα δεν δύναται να συναχθεί με ασφάλεια από το

περιεχόμενο του εν λόγω ψηφοδελτίου. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή,

άλλωστε, θα προσέκρουε τόσο στο ρητό γράμμα της διάταξης του άρθρου 28

του ν. 3852/2010, -δεδομένου ότι πρόκειται για κοινοτικό ψηφοδέλτιο που

βρέθηκε εντός φακέλου που φέρει το διακριτικό γνώρισμα Δ, και όχι το εκ

του νόμου προβλεπόμενο γνώρισμα Κ-, όσο και στο ίδιο το πνεύμα του

όλου πλέγματος των διατάξεων που προπαρατέθηκαν περί της διενέργειας

των εκλογών για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών της Χώρας και από

το οποίο, σαφώς, συνάγεται η βούληση του κοινού νομοθέτη να διαχωρίσει τη

διαδικασία των δημοτικών από την αντίστοιχη των κοινοτικών εκλογών.

18.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της

δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), όπως

αυτή διορθώθηκε με την 19/2019 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου (Διαδικασία

Εκούσιας Δικαιοδοσίας), ανακηρύχθηκαν οι εξής υποψήφιοι  συνδυασμοί,

καθώς και οι αντίστοιχοι υποψήφιοι δήμαρχοι για το Δήμο Αλεξανδρούπολης



(αναφέρονται κατά τη σειρά ανακήρυξης τους): α) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, με υποψήφιο δήμαρχο το Σάββα Δευτεραίο, β)

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, με υποψήφιο δήμαρχο των πρώτο

καθού, Ιωάννη Ζαμπούκη, γ) ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, με

υποψήφιο δήμαρχο τον Ευάγγελο Μυτιληνό, δ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ
ΠΟΡΕΙΑ, με υποψήφιο δήμαρχο το Δημήτριο Λαζόπουλο, ε) ΑΝΑ.Σ.Α., με

υποψήφιο δήμαρχο τον Παύλο Μιχαηλίδη και στ) ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, με υποψήφιο δήμαρχο τον πρώτο ενιστάμενο,

Ευάγγελο Λαμπάκη. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη

27/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με την οποία επικυρώθηκαν, μεταξύ

άλλων, τα αποτελέσματα της αρχικής εκλογής για το Δήμο Αλεξανδρούπολης,

κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, επί συνόλου 33.832 εγκύρων

ψηφοδελτίων, ο συνδυασμός ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ έλαβε 12.722 ψήφους, ο συνδυασμός ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ! 8.080 ψήφους, ο συνδυασμός ΑΝΑ.Σ.Α 5.250 ψήφους, ο

συνδυασμός ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3.002 ψήφους, ο
συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.968 ψήφους

και ο συνδυασμός ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 1.810 ψήφους,

καταλαμβάνοντας, αντιστοίχως, έκαστος 15, 10, 6, 4, 4 και 2 έδρες στο

δημοτικό συμβούλιο του εν λόγω Δήμου. Κατά τις επαναληπτικές δημοτικές

εκλογές για την ανάδειξη δημάρχου της 2ης Ιουνίου 2019, οι οποίες

διενεργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 3852/2010, διότι κατά τις

εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 κανένας συνδυασμός από αυτούς που

συμμετείχαν δεν συγκέντρωσε το ποσοστό που απαιτείται σύμφωνα με το

άρθρο 31 παρ. 1 του ίδιου νόμου (50%+1), συμμετείχαν οι συνδυασμοί

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ και ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, δήμαρχος δε του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ανακηρύχθηκε εν

τέλει, ο Ιωάννης Ζαμπούκης, συγκεντρώνοντας 14.493 ψήφους, έναντι 13.157

ψήφων του ανθυποψηφίου του Ευάγγελου Λαμπάκη, επί συνόλου 27.650

εγκύρων ψηφοδελτίων. Εξάλλου, ο ήδη ανακηρυχθείς δήμαρχος, κατά τις

επαναληπτικές εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019, Ιωάννης Ζαμπούκης εξελέγη

προηγουμένως μέσω αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν στις 27.11.2017 στο

Δικηγορικό   Σύλλογο  Αλεξανδρούπολης,   Πρόεδρος  του  Διοικητικού



Συμβουλίου του εν λόγω Συλλόγου, με θητεία από την 1.1.2018 έως τις

31.12.2021 (βλ. ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 111/2.3.2018) και επανεξελέγη στη θέση

αυτή μετά από τις εκλογές της 7ης Απριλίου 2019 του ίδιου Συλλόγου, με

θητεία έως 31.12.2021 (βλ. ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 403/25.6.2019),

διατηρώντας το αξίωμα αυτό κατά το χρόνο ανάδειξης του στο δημαρχιακό

θώκο στις 2.6.2019, όπως προκύπτει από το 379/22.7.2019 έγγραφο του

Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, το οποίο περιήλθε στο φάκελο της

δικογραφίας πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο κατόπιν

αιτήματος του Δικαστηρίου.

19. Επειδή, με την κρινόμενη ένσταση, όπως το δικόγραφο αυτής

αναπτύσσεται με τα από 5.8.2019 και 7.8.2019 υπομνήματα, προβάλλεται,

μεταξύ άλλων, ότι, ενόψει της ιδιότητας του πρώτου καθού, Ιωάννη

Ζαμπούκη, ως Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ήτοι

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στο πρόσωπο του τελευταίου κατά το

χρόνο ανακήρυξης του, ως υποψηφίου δημάρχου του Δήμου

Αλεξανδρούπολης, συνέτρεχε το κώλυμα εκλογιμότητας του άρθρου 14 παρ. 1

περ. δ' του ν. 3852/2010, κατά την αληθή έννοια του οποίου, από τα

κωλύματα εκλογιμότητας, που θεσπίζει η εν λόγω διάταξη εξαιρούνται μόνο οι

αιρετοί Πρόεδροι των δημοτικού χαρακτήρα νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου και όχι όλοι εν γένει οι εκλεγμένοι Πρόεδροι των νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου. Και τούτο διότι, κατά τους ισχυρισμούς τους, το τελευταίο

εδάφιο της πρώτης περιόδου της επίμαχης διάταξης, με το οποίο εισάγεται

εξαίρεση από το θεσπιζόμενο στη διάταξη αυτή κώλυμα, αναφέρεται

αποκλειστικά στους αιρετούς των δημοτικών νομικών προσώπων (περίπτωση

ε της διάταξης) και όχι συνολικά στους αιρετούς των νπδδ (περίπτωση α της

διάταξης). Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή της επίμαχης διάταξης, επιτρέπουσα

σε πρόσωπα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν άμεση και ευθεία επιρροή στο

φρόνημα των εκλογέων, να εξαιρεθούν του ανωτέρω κωλύματος

εκλογιμότητας, θα παραβίαζε, όπως υποστηρίζουν, καταφανώς την αρχή της

αμεροληψίας και της ελεύθερης και ανόθευτης διενέργειας των δημοτικών

εκλογών, όπως οι αρχές αυτές καθιερώνονται στα άρθρα 52 και 102 παρ. 4

του Συντάγματος. Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, υποστηρίζουν ότι η

ανακήρυξη του πρώτου καθού στο αξίωμα του δημάρχου Αλεξανδρούπολης,



ερειδόμενη επί της μη νόμιμης κατά τα ανωτέρω ανακήρυξης του, ως

υποψηφίου, πρέπει για το λόγο αυτό να ακυρωθεί.

20. Επειδή, συναφώς, οι ενιστάμενοι διατείνονται ότι και μόνο η κατοχή

της ιδιότητας του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, και δη στις

μικρές επαρχιακές πόλεις, όπως εν προκειμένω, η Αλεξανδρούπολη, συνιστά,

κατά αντικειμενική κρίση, σοβαρό παράγοντα επηρεασμού του εκλογικού

σώματος, συνθήκη, εξάλλου, η οποία σε συνδυασμό με τις ιστορούμενες

κατωτέρω ενέργειες του πρώτου καθού, οδήγησε κατά τρόπο αθέμιτο στην

αύξηση της ψηφοσυλλεκτικής ικανότητας αυτού, ώστε, εν τέλει, επηρεάζοντας

την ελεύθερη έκφραση της λακής βούλησης, επηρέασε εν προκειμένω το

συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Υποστηρίζουν, ειδικότερα, ότι από τη θέση

του Προέδρου του ως άνω Δικηγορικού Συλλόγου ο πρώτος καθού, δια των

δημοσίων παρεμβάσεων του σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος

(επί παραδείγματι αναφέρουν το ζήτημα της δωρεάν δικαστικής συνδρομής σε

περιπτώσεις κακοποιημένων γυναικών) μπορούσε να ασκήσει αμέσως ή

εμμέσως πιέσεις σε εκλογείς του εν λόγω Δήμου, ώστε δια του ψυχολογικού

τους επηρεασμού να νοθεύσει την ελεύθερη έκφραση της λακής βούλησης.

Σχετικώς, υποστηρίζουν ότι, ενόψει των διοικητικών αρμοδιοτήτων του σε

θέματα του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης -στις οποίες

περιλαμβάνονται, κατά τους ισχυρισμούς τους, και ο διορισμός μελών του εν

λόγω ν.π.δ.δ. σε επιτροπές-, ο πρώτος καθού επηρέασε την κρίση τόσο των

εκλογέων που απευθύνονταν ενώπιον του για συμπεριφορές των μελών του

ανωτέρω ν.π.δ.δ., όσο και των ίδιων των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου

Αλεξανδρούπολης, καλλιεργώντας ιδανικές επαγγελματικές συνθήκες για τα

τελευταία, ορισμένα από τα οποία (μέλη), εξάλλου, ήταν υπεύθυνα για την

ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και την εξαγωγή του εκλογικού

αποτελέσματος κατά τις διενεργηθείσες δημοτικές εκλογές της 26ης Μάίου/2ης

Ιουνίου 2019. Επ' αυτού ισχυρίζονται ότι οι Πρόεδροι των εφορευτικών

επιτροπών κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, που, επιπλέον,

έφεραν την ιδιότητα του μέλους του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ενόψει των

ανωτέρω ιστορηθέντων, διακείμενοι ευμενώς στον πρώτο καθού,

μερολήπτησαν υπέρ του συνδυασμού ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ! με

επικεφαλής τον τελευταίο και κατά του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ



ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, προσμετρώντας ως έγκυρα ψηφοδέλτια του

πρώτου που έπρεπε να ακυρωθούν και ακυρώνοντας, αντιστοίχως, έγκυρα

ψηφοδέλτια του δεύτερου. Ενδεικτικά, οι ενιστάμενοι αναφέρονται σε

περιπτώσεις συνολικά 50 εκλογικών τμημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

και ειδικότερα του 6 Β, 8 Β, 13 Β, 14 Β, 15 Β, 16 Β, 17 Β, 18 Β, 24, 25,

26 Β, 27 Β, 28 Β, 29 Β, 30 Β, 34 Β, 38 Β, 39 Β, 44 Β, 61 Β, 63 Β, 65

Β, 69 Β, 70 Β, 71 Β, 72 Β, 74 Β, 81 Β, 85 Β, 86 Β, 87 Β, 91 Β, 92 Β,

93 Β, 94 Β, 95 Β, 96 Β, 99 Β, 100 Β, 101 Β, 102 Β, 107 Β, 112 Β, 121

Β, 125 Β, 127 Β, 129 Β, 131 Β, 134 Β, 135 Β, στα οποία οι Πρόεδροι των

αντίστοιχων εφορευτικών επιτροπών, στους οποίους αναφέρονται ονομαστικά

στο εισαγωγικό τους δικόγραφο, άπαντες δικηγόροι Αλεξανδρούπολης,

προέβησαν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, σε παραβάσεις της οικείας

εκλογικής νομοθεσίας υπέρ του συνδυασμού ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ

ΕΣΥ! με επικεφαλής των πρώτο καθού και κατά του συνδυασμού ΠΟΛΗ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, με επικεφαλής τον πρώτο
ενιστάμενο, όπως οι επικαλούμενες παραβάσεις κατά το στάδιο της διαλογής

και καταχώρισης των ψηφοδελτίων εκτίθενται στις σελίδες 36 έως 46 του

κρινόμενου δικογράφου. Όπως δε ισχυρίζονται το πρώτον στο από 5.8.2019

υπόμνημα τους, ο πρώτος καθού, Ιωάννης Ζαμπούκης, επικαλούμενος, κατά

τις δημόσιες εμφανίσεις του στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας

συνεχώς δράσεις και πρωτοβουλίες του εν λόγω ν.π.δ.δ., απολάμβανε

προβολής και δημοσιότητας, σωρευτικά και υπό τις δύο ιδιότητες, ταυτίζοντας,

περαιτέρω, τον προεκλογικό του αγώνα για την κατάληψη της δημαρχιακής

θέσης με την ιδιότητα του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τέλος,

με το ίδιο ως άνω υπόμνημα, οι ενιστάμενοι προς επίρρωση του ανωτέρω

ισχυρισμού τους, επικαλούνται, αφενός μεν, την ιδιότητα του Ιωάννη

Ζαμπούκη ως θχ οίίϊοΐο Προέδρου του Ινστιτούτου Κατάρτισης

Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης, αφετέρου δε, την πειθαρχική εξουσία

αυτού επί των μελών του ως άνω Δικηγορικού Συλλόγου, ήτοι ιδιότητες και

περιστάσεις, που, κατά τους ισχυρισμούς τους, δημιουργούν κατά την κοινή

πείρα πρόσφορες συνθήκες μεροληψίας υπέρ αυτού από τα διατελέσαντα

καθήκοντα αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής μέλη του Δικηγορικού

Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κατά τις εκλογές της 26ης Μαίου/2ης Ιουνίου 2019.

Συνεπώς, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται,  η



προσβαλλόμενη, με την οποία, μεταξύ άλλων, ανακηρύχθηκε δήμαρχος

Αλεξανδρούπολης ο Ιωάννης Ζαμπούκης, παρά το υφιστάμενο κατά τον

κρίσιμο χρόνο ως άνω κώλυμα εκλογιμότητας στο πρόσωπο αυτού, πάσχει

ακυρότητας και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί τόσο η ανακήρυξη

αυτού ως δημάρχου Αλεξανδρούπολης (για τους λόγους που αναλύθηκαν

στην προηγούμενη σκέψη), όσο και το σύνολο της εκλογής. Το τελευταίο δε

(ήτοι το σύνολο της εκλογής) διότι, όπως υποστηρίζουν, τόσο η ανωτέρω

παράβαση νόμου (μη νόμιμη ανακήρυξη), όσο και τα ως άνω ιστορηθέντα

περιστατικά αθέμιτου επηρεασμού, ενόψει της έκτασης, που έλαβαν και κατ'

επέκταση της αποφασιστικής τους επιρροής στο συνολικό εκλογικό

αποτέλεσμα, αποτελούν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες, κατά την έννοια του

άρθρου 259 παρ. 1 του ΚΔΔ, δυνάμενες, εν προκειμένω, να οδηγήσουν σε

ακύρωση του συνόλου της εκλογής. Προς απόδειξη, δε, των ισχυρισμών τους,

σχετικά με το ανωτέρω κώλυμα εκλογιμότητας, καθώς και το συναρτώμενο με

την εν λόγω ιδιότητα του Προέδρου επηρεασμό του εκλογικού σώματος,

προσκομίζουν και επικαλούνται μεταξύ άλλων τα εξής: α) νομικό σημείωμα

του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου και Διοικητικών Θεσμών στο Εθνικό

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χαράλαμπου Χρυσανθάκη με απόψεις

επί του επίμαχου κωλύματος εκλογιμότητας, β) τις 12082/31.7.2019,

12083/31.7.2019 και 12084/31.7.2019 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του

συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Απόστολου Εφραιμίδη, γ) απλό

φωτοτυπικό αντίγραφο της επαγγελματικής κάρτας του Ιωάννη Ζαμπούκη,

στην οποία, μεταξύ άλλων, αναγράφεται η ιδιότητα του ως Προέδρου του

Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και Προέδρου του Ινστιτούτου

Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης, δ) απομαγνητοφωνήσεις

αποσπασμάτων από τις προεκλογικές δημόσιες συζητήσεις μεταξύ των

υποψηφίων (άθ03ίθ), που διεξήχθησαν στις 16.5.2019, 18.4.2019 και

17.4.2019 σε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και ηλεκτρονικά μέσα, περιέχουσες

αποσπάσματα των τοποθετήσεων του Ιωάννη Ζαμπούκη και οι οποίες

(απομαγνητοφωνήσεις) συνοδεύονται από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό υλικό

(σε μορφή ΓΙδΒ), ε) εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου

Αλεξανδρούπολης αποσπάσματος με αναφορά στη δωρεάν παροχή νομικών

υπηρεσιών εκ μέρους του εν λόγω Συλλόγου σε κακοποιημένες γυναίκες και

στ) το ΦΕΚ τεύχος ν.π.δ.δ. 85/2005, από το οποίο προκύπτει ότι κατόπιν των



από 27.2.2005 αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν μεταξύ των μελών του

Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος αυτού εξελέγη ο πρώτος

ενιστάμενος, Ευάγγελος Λαμπάκης.

21. Επειδή, αντιθέτως, ο πρώτος καθού, με το από 5.8.2019

εμπροθέσμως κατατεθειμένο υπόμνημα του, αρνείται τη βασιμότητα της

κρινόμενης ένστασης, επικαλούμενος, καταρχήν, τόσο τη διατύπωση όσο και

το σκοπό της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 1 περ. δ' του ν. 3852/2010, όπως

αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο ανακήρυξης αυτού ως

υποψηφίου δημάρχου, η οποία, όπως ισχυρίζεται, μη επιδεχόμενη

διαφορετικής ερμηνείας, θεσπίζει εξαίρεση από το επίμαχο κώλυμα

εκλογιμότητας ως προς τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους

εκλεγμένους προέδρους και τους θχ οίίίοίο κατέχοντες τις αντίστοιχες θέσεις

ευθύνης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ενόψει, συνεπώς, του

σαφούς λεκτικού, αλλά και της ίδιας της Γ3ΐίο της επίμαχης διάταξης, με την

οποία ο νομοθέτης απέβλεψε στην εξομοίωση αρχικά των εκλεγμένων

προέδρων ν.π.δ.δ. με τους αιρετούς των δημοτικών νομικών προσώπων και

στη συνέχεια στην εξομοίωση των θχ οίίίοίο προέδρων ν.π.δ.δ. με τα

ανωτέρω πρόσωπα για τα οποία θεσπίζεται εξαίρεση από το εν λόγω κώλυμα,

και με δεδομένο, εξάλλου, ότι ο ίδιος αναδείχθηκε στη θέση του Προέδρου του

Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κατόπιν αρχαιρεσιών, προβάλλει ότι

η περίπτωση του δεν εμπίπτει στο ως άνω κώλυμα και κατ' επέκταση

νομίμως ανακηρύχθηκε κατά τα ανωτέρω δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Τέλος,

όσον αφορά τον επικαλούμενο αθέμιτο επηρεασμό των δικαστικών

αντιπροσώπων, υποστηρίζει ότι ο σχετικός λόγος προβάλλεται αορίστως,

καθότι δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο χρόνος κατά τον οποίο

εμφιλοχώρησαν οι επικαλούμενες παραβάσεις της εκλογικής διαδικασίας, ήτοι

αν αυτές αφορούν την αρχική ή την επαναληπτική εκλογή, καθώς και ότι σε

κάθε περίπτωση, ενόψει της μεγάλης διαφοράς ψήφων μεταξύ των

συνδυασμών ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ και ΔΗΜΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, τόσο κατά τον πρώτο όσο και κατά το δεύτερο

γύρο των δημοτικών εκλογών, οι σχετικές αιτιάσεις προβάλλονται, πάντως,

αλυσιτελώς και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθούν.



22. Επειδή, όπως προεκτέθηκε ανωτέρω στη σκέψη 12, ο Δικηγορικός

Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αποτελεί εκ του νόμου νομικό πρόσωπο

δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής, ο δε Πρόεδρος αυτού εκλέγεται με

άμεση ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Συλλόγου, που διατηρούν σύμφωνα

με το Κώδικα Δικηγόρων δικαίωμα ψήφου. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι

πρόκειται για αιρετό όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου

δικαίου με την επωνυμία Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, ο

Πρόεδρος αυτού, ενόψει όσων προεκτέθηκαν στις σκέψεις 10 και 11 της

παρούσας, δεν κωλύεται να εκλεγεί στο αξίωμα του δημάρχου του Δήμου

Αλεξανδρούπολης , βάσει της επίμαχης διάταξης του άρθρου 14 παρ. 1 περ.

δ' του ν. 3852/2010. Και τούτο καθόσον, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν

στις πιο πάνω σκέψεις, από το θεσπιζόμενο στη διάταξη αυτή κώλυμα

εκλογιμότητας, (διάταξη) εναρμονιζόμενη, εξάλλου, με τη βασική δημοκρατική

αρχή της εκλογικής διαδικασίας, η οποία επιβάλλει την άσκηση εξουσίας εκ

μέρους του αιρετού προέδρου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου καθ'

όλο το διάστημα της θητείας για την οποία εξελέγη (βλ. σχετικά άρθρο 26 της

οικείας αιτιολογικής έκθεσης, σκέψη 10), ρητώς εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι

πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι

οποίοι έχουν εκλεγεί στο αξίωμα αυτό, όπως, εν προκειμένω, ο αιρετός

Πρόεδρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Εξάλλου, η μη θέσπιση

κωλύματος εκλογιμότητας στις δημοτικές εκλογές για τους κατέχοντες την

ανωτέρω ιδιότητα, δεν παραβιάζει το άρθρο 102 του Συντάγματος, αντιθέτως

προς όσα υποστηρίζουν οι ενιστάμενοι, δεδομένου ότι το άρθρο αυτό δεν

θέτει περιορισμούς στην άσκηση του δημοσίου πολιτικού δικαιώματος του

εκλέγεσθαι, καταλείπει δε στον κοινό νομοθέτη -η βούληση του οποίου, εν

προκειμένω, ρητά εκφράστηκε στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 περ. δ' του

ν. 3852/2010- τη θέσπιση των τυχόν κωλυμάτων εκλογιμότητας. Τέλος, η μη

καθιέρωση της ως άνω ιδιότητας του αιρετού Προέδρου ν.π.δ.δ. ως

κωλύματος εκλογιμότητας κατά την ανάδειξη των δημοτικών αρχών δεν

παραβιάζει ούτε την καθιερούμενη από τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 52

και 102 του Συντάγματος αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της

λακής θέλησης, ενόψει μάλιστα της στενής ερμηνείας των εν γένει διατάξεων

περί κωλυμάτων εκλογιμότητας (πρβλ. ΣτΕ 3173/2014, 2166/2004,

3323/2003, 2430/2000, 4148, 4057/1999, πρβλ. ΑΕΔ 10/2010, 20/2008,



25/2001, 5, 15/2000, 4, 42/1991). Κατόπιν τούτων, ο πρώτος καθού, ο

οποίος, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω αναδείχθηκε μέσω αρχαιρεσιών

Πρόεδρος του ως άνω Συλλόγου με θητεία έως 31.12.2021 (βλ. σχετικώς,

ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 111/2.3.2018 και ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 403/25.6.2019),

διατηρώντας την ιδιότητα του αυτή κατά τον κρίσιμο χρόνο, νομίμως από την

άποψη αυτή ανακηρύχθηκε δήμαρχος του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

απορριπτόμενου κάθε αντίθετου ισχυρισμού των ενισταμένων. Με το

δεδομένο αυτό, ομοίως απορριπτέα παρίστανται όσα οι ενιστάμενοι

επικαλούνται περί ακύρωσης του συνόλου της εκλογής, ενόψει μη νόμιμης

κατά τα ανωτέρω ανακήρυξης του πρώτου καθού, Ιωάννη Ζαμπούκη, ως

υποψηφίου δημάρχου. Και τούτο ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι σε κάθε

περίπτωση το αίτημα ακύρωσης της εκλογής εν συνόλω λόγω συνδρομής

κωλύματος εκλογιμότητας στο πρόσωπο υποψηφίου δεν είναι βάσιμο, καθότι

ο νομοθέτης, προς αποτροπή του ενδεχομένου να τεθεί σε αμφισβήτηση το

κύρος των εκλογών στο σύνολο τους λόγω της συμμετοχής σε αυτές

προσώπων που είχαν κώλυμα εκλογιμότητας, με την παρ. 2 του άρθρου 259

του ΚΔΔ, διέκρινε σαφώς την πλημμέλεια της έλλειψης νόμιμων προσόντων ή

της συνδρομής κωλύματος εκλογιμότητας στο πρόσωπο υποψηφίου από τις

άλλες περιπτώσεις παρανομίας ή πλημμέλειας της εκλογικής διαδικασίας,

προβλέποντας για την πρώτη περίπτωση ακύρωση μόνο της εκλογής του

παρανόμως ανακηρυχθέντος προσώπου (βλ. ΣτΕ 810/2004, 192/2004,

3189/2003), έστω και αν το γεγονός αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει

επιδράσει από ψυχολογική άποψη στους ψηφοφόρους και κατ' επέκταση στο

τελικό αποτέλεσμα της εκλογής (βλ. ΣτΕ 3036/2000, 4881, 3552/1987).

23. Επειδή, περαιτέρω, ο καθορισμός των ιδιοτήτων και των θέσεων

εκείνων, η εκμετάλλευση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε

προπαρασκευή της πολιτικής σταδιοδρομίας των προσώπων, που τις

κατέχουν, κατά νόθευση της ελεύθερης λακής βούλησης, ανήκει κατά το

Σύνταγμα, στην αρμοδιότητα της Βουλής, η οποία, περαιτέρω, προβαίνοντας

στις αναγκαίες σταθμίσεις, θεσπίζει σχετικώς τους κανόνες που διέπουν,

μεταξύ άλλων, τη νόμιμη ανακήρυξη και συμμετοχή των υποψηφίων στις

εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δε

σχετικές ρυθμίσεις του κοινού νομοθέτη, ως εισάγουσες περιορισμούς στην



άσκηση του παθητικού εκλογικού δικαιώματος, δεν επιδέχονται ούτε ευρείας

ούτε αναλογικής ερμηνείας. Ενόψει τούτων, η ιδιότητα του Προέδρου του

οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, για τον κάτοχο της οποίας, ενόψει του

περιεχομένου της επίμαχης διάταξης, όπως αυτό προεκτέθηκε, δεν ιδρύεται

κώλυμα εκλογιμότητας, δεν μπορεί, αντιθέτως προς όσα ισχυρίζονται οι

ενιστάμενοι, υπό οποιαδήποτε εκδοχή να κριθεί ότι συνεπάγεται κατά

αντικειμενική κρίση τον αθέμιτο επηρεασμό του εκλογικού σώματος,

δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των περιοριστικά αναφερόμενων

στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3852/2010 κωλυμάτων

εκλογιμότητας για την ανάδειξη δημάρχου. Αντίθετη δε ερμηνευτική εκδοχή θα

οδηγούσε στην κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της διάκρισης των

εξουσιών υποκατάσταση του δικαστή στο έργο του νομοθέτη.

24. Επειδή, ακολούθως, όσα οι ενιστάμενοι ιστορούν στο εισαγωγικό

τους δικόγραφο αναφορικά με την υποκειμενική συμπεριφορά του πρώτου

καθού και δη τις δημόσιες τοποθετήσεις αυτού στις οποίες φέρεται ότι προέβη

εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου

Αλεξανδρούπολης προς άγραν εκλογικής πελατείας, κατά παράβαση της

οικείας εκλογικής νομοθεσίας, είναι απορριπτέα, προεχόντως ως αβάσιμα. Και

τούτο, διότι οι δημόσιες τοποθετήσεις επί ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων

και κυρίως εκείνων που άπτονται του δικηγορικού λειτουργήματος, όπως αυτό

της νομικής συνδρομής σε περιπτώσεις κακοποιημένων γυναικών (μόνη,

εξάλλου, αναφερόμενη στο δικόγραφο περίπτωση), καθώς αυτές εμπίπτουν

κατά τα κοινώς γνωστά στις πρωτοβουλίες που οι Σύλλογοι αυτοί θεμιτά

αναλαμβάνουν, καταρχήν είναι συμβατές με την ιδιότητα του Προέδρου του

εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου, ιδιότητα η οποία, εξάλλου, δεν αναστέλλεται

εκ του νόμου κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών.

Συνεπώς, δεδομένου ότι οι ενιστάμενοι δεν επικαλούνται συναφώς

περιστάσεις ασυμβίβαστες με το θεσμό του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού

Συλλόγου, οι ανωτέρω ιστορούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του πρώτου

καθού, δεν δύναται να κριθεί ότι συγκροτούν -και δη αυτές καθαυτές- την

έννοια της αθέμιτης συμπεριφοράς εκ μέρους αυτού και μάλιστα,

συμπεριφοράς που έλαβε τέτοιες διαστάσεις, ώστε επηρέασε το συνολικό

εκλογικό αποτέλεσμα. Εξάλλου, και υπό την εκδοχή, πάντως, ότι οι δημόσιες



παρεμβάσεις του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, έστω κατά σύγχυση

της ιδιότητας αυτής με εκείνη του υποψηφίου δημάρχου, θα μπορούσαν να

ασκήσουν καθοριστικό ψυχολογικό επηρεασμό σε μερίδα του εκλογικού

σώματος, ο σχετικός ισχυρισμός είναι σε κάθε περίπτωση απορριπτέος ως

αορίστως προβαλλόμενος. Και τούτο διότι σε κανένα σημείο του εισαγωγικού

δικογράφου της κρινόμενης ένστασης δεν αναφέρεται ούτε ο χρόνος που οι

παρεμβάσεις αυτές έλαβαν χώρα, ώστε εκ της χρονικής εγγύτητας ή μη προς

τις δημοτικές εκλογές να συναχθεί (ή μη) ψυχολογικός επηρεασμός και δη σε

καθοριστική έκταση, ούτε το αντικείμενο αυτών (πλην της περίπτωσης των

κακοποιημένων γυναικών), ώστε να προκύπτει το εύρος του κύκλου των

προσώπων, που τα εν λόγω ζητήματα επηρεάζουν ή αφορούν, κυρίως, όμως,

δεν αναφέρονται τα πρόσωπα και δη ονομαστικώς, -όπως παγίως απαιτεί η

σχετική νομολογία (βλ. ΣτΕ 3230/2008, 2476/2008, 3696/2001 7μ, 3022/1991
κ.ά.) - ούτε ο αριθμός έστω των εκλογέων που φέρονται να επηρεάστηκαν

από τις εν λόγω ενέργειες, ώστε καθίσταται αδύνατο για το δικαστήριο να

εκτιμήσει την έκταση της συμπεριφοράς αυτής και τη δυνητική επιρροή της

στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, ιδίως ενόψει της μεγάλης διαφοράς

ψήφων μεταξύ των δυο ανθυποψηφίων τόσο κατά την αρχική, όσο και κατά

την επαναληπτική εκλογή της 2ης Ιουνίου. Η έλλειψη δε αυτή, ενόψει όσων

αναφέρθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 9, δεν δύναται ούτε να αναπληρωθεί με το

υπόμνημα, ούτε να θεραπευθεί με την εξέταση μαρτύρων ή την τυχόν

προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων. Συναφώς, υπό την εκδοχή ακόμα ότι οι

ενιστάμενοι υπολαμβάνουν ότι οι εκλογείς, που επηρεάστηκαν είναι τα

πενήντα πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται ονομαστικά στο εισαγωγικό

δικόγραφο της ένστασης, άπαντα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου

Αλεξανδρούπολης και αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στα αναφερόμενα

ανωτέρω εκλογικά τμήματα, ο σχετικός ισχυρισμός, ενόψει της διαφοράς

1.336 ψήφων μεταξύ των δυο ανθυποψηφίων κατά τις επαναληπτικές εκλογές

της 2ης Ιουνίου, προβάλλεται αλυσιτελώς, διότι και αληθής υποτιθέμενος δεν

θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Και τούτο

ανεξαρτήτως του ότι σε κάθε περίπτωση, με το λόγο αυτό οι ενιστάμενοι

εσφαλμένως υπολαμβάνουν ότι τα μέλη του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου

είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου στον οποίο εδρεύει ο ως άνω

Σύλλογος και ότι, κατά συνέπεια, έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη της



δημοτικής αρχής στην έδρα του Δικηγορικού αυτού Συλλόγου. Από καμία

διάταξη, ωστόσο, δεν συνάγεται ότι η ιδιότητα μέλους Δικηγορικού Συλλόγου

συνεπάγεται ή απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του δημότη (και άρα του

εκλογέα) του Δήμου που εδρεύει ο Σύλλογος αυτός.

25.Επειδή, εξάλλου, ομοίως απορριπτέα, ως αόριστα παρίστανται όσα

οι  ενιστάμενοι  ισχυρίζονται  περί  επηρεασμού  των  ψηφοφόρων  που

απευθύνονταν ενώπιον του (πρώτου καθού) για συμπεριφορές μελών του

παραπάνω ν.π.δ.δ., αλλά και των μελών του παραπάνω ν.π.δ.δ., καθώς και

περί  της  εκ  μέρους  του  Ιωάννη  Ζαμπούκη  καλλιέργειας  ιδανικών

επαγγελματικών συνθηκών σε μέλη του εν λόγω Συλλόγου δια του διορισμού

τους σε επιτροπές, δεδομένου ότι οι ανωτέρω περιστάσεις περιγράφονται,

χωρίς καμία περαιτέρω επίκληση ούτε των συγκεκριμένων διευκολύνσεων

στις οποίες φέρεται να προέβη ο πρώτος καθού προς προπαρασκευή της

πολιτικής του σταδιοδρομίας, ούτε των προσώπων τα οποία τυχόν τις

δέχθηκαν. Εν προκειμένω, δηλαδή, δεν γίνεται καμία ειδικότερη αναφορά στα

πρόσωπα που φέρονται να ευεργετήθηκαν από τον πρώτο καθού κατ'

εκμετάλλευση της θέσης του στη Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου

Αλεξανδρούπολης,  στις  μεθόδους  τις  οποίες  ο  τελευταίος  μετήλθε

προκειμένου να μεσολαβήσει αθέμιτα υπέρ ψηφοφόρων, πλην της αόριστης,

κατά τα λοιπά, αναφοράς σε διορισμούς σε επιτροπές, χωρίς περαιτέρω

εξειδίκευση (ήτοι για ποιες επιτροπές και ποια μέλη του εν λόγω Συλλόγου

πρόκειται), στις περιστάσεις κατά τις οποίες ψηφοφόροι απευθύνθηκαν σε

αυτόν για συμπεριφορές των μελών του εν λόγω Συλλόγου και, τέλος,

στους χειρισμούς που αυτός φέρεται να προέβη στις περιπτώσεις αυτές, ώστε

καθίσταται αδύνατος για το δικαστήριο ο έλεγχος όχι μόνο της έκτασης της

αποδιδόμενης συμπεριφοράς, κατά τους ισχυρισμούς των ενισταμένων,

έχουσας καθοριστική επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά

προεχόντως, (ο έλεγχος) του κατά πόσο τα ανωτέρω περιστατικά συγκροτούν,

καταρχήν, την ίδια τη νομική έννοια της αθέμιτης συμπεριφοράς.

26.Επειδή, περαιτέρω, ο λόγος περί ευμενούς διαθέσεως των μελών

του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στο πρόσωπο του Ιωάννη

Ζαμπούκη λόγω της επίμαχης ιδιότητας αυτού και η συνεπεία αυτής

(καθοριστικής επιρροής στο συνολικό αποτέλεσμα) μεροληπτική υπέρ του



τελευταίου και κατά του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ στάση των ανωτέρω προσώπων κατά την ενάσκηση των

καθηκόντων τους, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, τόσο κατά την

αρχική, όσο και κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, πρέπει να απορριφθεί,

προεχόντως, ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋπόθεσης Και τούτο διότι ο

ισχυρισμός ερείδεται στην παροδοχή ότι τα μέλη των σωματειακού χαρακτήρα

επαγγελματικών συλλόγων, όπως εν προκειμένω, ο Δικηγορικός Σύλλογος

Αλεξανδρούπολης, διακρίνονται από ομοψυχία και δη εν συνόλω θετική

προδιάθεση έναντι των αιρετών μελών της Διοίκησης τους, υπόθεση που,

κατά τα κοινώς γνωστά, δεν ανταποκρίνεται στη ζώσα πραγματικότητα της

λειτουργίας των Συλλόγων αυτών, στους κόλπους των οποίων,

συνταγματικώς θεμιτά εξάλλου, όχι μόνο αναπτύσσονται διαφορετικές ιδέες

τόσο επί των συντεχνιακών, όσο και επί ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων,

αλλά επιπλέον, κατ' επέκταση, διαμορφώνονται αντιπαρατιθέμενα κέντρα

εξουσίας και ομάδες συμφερόντων, που, κατά λογική συνακολουθία, δεν

συστρατεύονται απαραιτήτως, και δη άνευ ετέρου, σε περιπτώσεις όπως η

επίδικη, γεγονός, εξάλλου, που μαρτυρεί και η ίδια η ιδιότητα του πρώτου

ενισταμένου και υποψηφίου δημάρχου με το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ομοίως μέλους του εν λόγω Συλλόγου

και πρώην Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου αυτού (βλ. ΦΕΚ τεύχος

νπδδ 85/2005). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεδομένου ότι οι Πρόεδροι των

εκάστοτε εφορευτικών επιτροπών, -όπως εν προκειμένω, υπήρξαν ορισμένα

μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης,- δεν αποφασίζουν ερήμην

των λοιπών ορισθέντων μελών των επιτροπών αυτών, όπως εσφαλμένως

υπολαμβάνουν οι ενιστάμενοι, αλλά η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει

καταρχήν κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2 του π.δ.

26/2012, εφαρμοζόμενο εν προκειμένω αναλογικά, και λαμβάνοντας

περαιτέρω, υπόψη ότι σε κανένα σημείο του κρινόμενου δικογράφου δεν

αναφέρεται σε ποια εκλογή, με ποιόν τρόπο και σε ποιο στάδιο της εκλογικής

διαδικασίας τα πρόσωπα αυτά (Πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών και

μέλη του ως άνω Συλλόγου) φέρονται να μεσολάβησαν, χειραγωγώντας τα

λοιπά μέλη των οικείων εφορευτικών επιτροπών, υπέρ του συνδυασμού

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ! και κατά του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ



ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ο εν λόγω ισχυρισμός, πέραν των

ανωτέρω, προβάλλεται, πάντως, για τους λόγους αυτούς όλως αορίστως.

27.Επειδή, οι ενιστάμενοι  ζητούν, επιπροσθέτως επικουρικά, να

διαπιστωθεί η  εγκυρότητα  συνολικά  τριακοσίων πενήντα  πέντε  (355)

ψηφοδελτίων  του  συνδυασμού  ΠΟΛΗ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ (όπως αναφέρονται στις σελίδες 36 έως 62 του δικογράφου της

ένστασης τους και εξατομικεύονται κατωτέρω), που μη νόμιμα, κατά τους

ισχυρισμούς  τους,  ακυρώθηκαν  και   δεν  προσμετρήθηκαν  υπέρ του

τελευταίου, κατά τις διενεργηθείσες δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019,

καθώς και η ακυρότητα ψηφοδελτίων των δημοτικών συνδυασμών ΔΗΜΟΣ

ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!,  ΑΝΑ.Σ.Α.  και    ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, τα οποία ειδικότερα αθροιζόμενα ανέρχονται σε 122, 13 και

3, αντιστοίχως (βλ. ομοίως σελίδες 36 έως 62 του δικογράφου της ένστασης),

που μη νόμιμα, κατά τους ισχυρισμούς τους, προσμετρήθηκαν ως έγκυρα

υπέρ των ως άνω συνδυασμών, κατά τις ίδιες εκλογές,  ώστε  κατά

τροποποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης ανακήρυξης επιτυχόντος και

επιλαχόντων  συνδυασμών, δημάρχου,  τακτικών  και   αναπληρωματικών

συμβούλων  του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης  και  του  οικείου  πίνακα

αποτελεσμάτων, να επαυξηθεί η εκλογική δύναμη του συνδυασμού ΠΟΛΗ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ που καταγράφηκε κατά τον α' γύρο

των δημοτικών εκλογών και, κατ' επέκταση, να αυξηθεί ο αριθμός των

κατανεμόμων εδρών του τελευταίου στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου

Αλεξανδρούπολης.

28.Επειδή, ειδικότερα, αναφορικά με τα ως άνω ψηφοδέλτια του

συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, μεταξύ άλλων,
οι ενιστάμενοι ισχυρίζονται ότι στο 51 Β, 52ΟΒ, 53ΟΒ, 54ΟΒ, 55ΟΒ, 56ΟΒ, 58ΟΒ,

92ΟΒ, 93ΟΒ, 94, 95, 96, 97, 98ΟΒ και 99 εκλογικό τμήμα του Δήμου

Αλεξανδρούπολης κακώς ακυρώθηκαν, αντιστοίχως, συνολικά 8, 3, 2, 1, 1,9,

1, 9, 12, 6, 12, 3, 6, 11, 2 (ήτοι αθροιζόμενα συνολικά 86) ψηφοδέλτια, του εν

λόγω συνδυασμού, χωρίς, ωστόσο, να μνημονεύουν τον αύξοντα αριθμό που

τα ψηφοδέλτια αυτά έλαβαν κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη,

ενώ, εξάλλου, δεν επικαλούνται τη μη αρίθμηση τους από την εφορευτική

επιτροπή των αντίστοιχων τμημάτων. Ακολούθως, υποστηρίζουν ότι   μη



νομίμως ακυρώθηκαν τα με αύξοντα αριθμό 3, 12, 13, 14 ψηφοδέλτια του

ίδιου συνδυασμού στο 23ΟΒ εκλογικό τμήμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και

περαιτέρω δεν προσμετρήθηκαν υπέρ αυτού, διότι κάποια από αυτά ήταν

άλλης εκλογικής περιφέρειας (Φερών και Τραϊχνούπολης), ενώ στα υπόλοιπα

οι εκλογείς εκφράστηκαν υπέρ του συνδυασμού με ψηφοδέλτια κοινότητας του

συνδυασμού (...) αντί του δημοτικού. Με τα δεδομένα αυτά, ωστόσο, και

ενόψει όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 9, οι σχετικοί λόγοι

προβάλλονται αορίστως και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθούν. Και

τούτο, όσον αφορά μεν τα ψηφοδέλτια των 510υΒ, 52ουΒ, 53ου Β, 54ουΒ, 55ουΒ,

56ουΒ, 58ΟϋΒ, 92ουΒ, 930υΒ, 94ου, 95ου, 96ου, 97ου, 98ουΒ, 99ου εκλογικών

τμημάτων, διότι αυτά, παρότι, όπως προέκυψε κατόπιν προσεκτικής

θεώρησης τους, φέρουν αρίθμηση, εντούτοις δεν προσδιορίζονται στο

εισαγωγικό δικόγραφο κατά τον αύξοντα αριθμό τους, όσον αφορά δε τα

ψηφοδέλτια του 230υΒ εκλογικού τμήματος, διότι, μολονότι αναφέρεται ο

αύξων αριθμός που έλαβαν αυτά, ενόψει της ασαφούς, εν προκειμένω,

διατύπωσης του δικογράφου της υπό κρίση ένστασης, δεν δύναται να

συναχθεί ούτε η αιτία που έκαστο εξ αυτών κρίθηκε άκυρο από την οικεία

εφορευτική επιτροπή, ούτε ο αντίστοιχος λόγος που προβάλλεται σχετικώς για

κάθε ένα από αυτά.

29. Επειδή, περαιτέρω, ζητούν, μεταξύ άλλων, να διαπιστωθεί η

εγκυρότητα των εξής διακοσίων εξήντα πέντε (265) ψηφοδελτίων του

συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (στο εξής
αναγράφονται, για λόγους οικονομίας, αρχικά ο αύξων αριθμός του εκλογικού

τμήματος και ακολούθως ο αύξων αριθμός που έλαβε το ψηφοδέλτιο κατά τη

σειρά εξαγωγής του από την κάλπη): 1) 14Β/3, 2) 14Β/4, 3) 14Β/5, 4) 15Β/27,

5) 15Β/38, 6) 15Β/123, 7) 22Β/5, 8) 22Β/6, 9) 22Β/7, 10) 22Β/8, 11) 24/1, 12)

25/1, 13) 25/3, 14) 26Β/4, 15) 26Β/8, 16) 27Β/320, 17) 27Β/327, 18) 27Β/329,

19) 27Β/337, 20) 27Β/342, 21) 28Β/2, 22) 28Β/3, 23) 28Β/4, 24) 28Β/6, 25)

28Β/7, 26) 28Β/10, 27) 29Β/1, 28) 29Β/2, 29) 29Β/3, 30) 29Β/4, 31) 29Β/8, 32)

29Β/9, 33) 29Β/10, 34) 29Β/11, 35) 29Β/13, 36) 29Β/14, 37) 29Β/15, 38)

30Β/1, 39) 30Β/5, 40) 30Β/5, 41) 30Β/8, 42) 36Β/5, 43) 36Β/12, 44) 37Β/6, 45)

37Β/9, 46) 37Β/15 47) 38Β/1, 48) 38Β/2, 49) 38Β/3, 50) 38Β/4, 51) 38Β/5, 52)

38Β/6, 53) 38Β/7, 54) 38Β/9, 55) 38Β/10, 56) 38Β/11, 57) 38Β/13, 58) 38Β/14,



59) 40Β/3, 60) 40Β/4, 61) 46Β/2, 62) 46Β/4, 63) 46Β/5, 64) 48Β/5, 65) 49Β/8,

66) 61 Β/1, 67) 61 Β/2, 68) 61 Β/8, 69) 61 Β/9, 70) 63Β/1, 71) 65Β/5, 72) 66Β/1,

73) 67Β/9, 74) 67Β/11, 75) 68Β/2, 76) 69Β/5, 77) 71 Β/5, 78) 74Β/2, 79) 74Β/3,

80) 74Β/6, 81) 74Β/8, 82) 77Β/8, 83) 78Β/3, 84) 78Β/15, 85) 79Β/5, 86) 80Β/4,

87) 87/13, 88) 87/99, 89) 91Β/2, 90) 91Β/4, 91) 91Β/6, 92) 91Β/9, 93) 91Β/12,

94) 91 Β/14, 95) 91 Β/16, 96) 91 Β/18, 97) 91 Β/20, 98) 100Β/1, 99) 100Β/14,

100) 100Β/19, 101) 100Β/20, 102) 105Β/5, 103) 105Β/6, 104) 105Β/8, 105)

107Β/6, 106) 107Β/10, 107) 107Β/11, 108) 109Β/1, 109) 109Β/3, 110) 109Β/5,

111) 109Β/6, 112) 110Β/1, 113) 110Β/5, 114) 111 Β/2, 115) 111 Β/6, 116)

111Β/7, 117) 112Β/9, 118) 112Β/28, 119) 113Β/2, 120) 113Β/6, 121) 113Β/11,

122) 113Β/15, 123) 113Β/19, 124) 114Β/7, 125) 114Β/9, 126) 114Β/11, 127)

114Β/14, 128) 115Β/2, 129) 115Β/4, 130) 115Β/16, 131) 116Β/2, 132) 116Β/3,

133) 116Β/9, 134) 117/3, 135) 117/6, 136) 119/3, 137) 119/13, 138) 119/14,

139) 119/20, 140) 119/22, 141) 120/8, 142) 120/10, 143) 121Β/8, 144) 121Β/9,

145) 122Β/2, 146) 122Β/3, 147) 122Β/5, 148) 122Β/13, 149) 122Β/15, 150)

122Β/19, 151) 122Β/20, 152) 122Β/21, 153) 122Β/22, 154) 123Β/6, 155)

123Β/15, 156) 123Β/19, 157) 123Β/23, 158) 127Β/2, 159) 127Β/5, 160)

129Β/2, 161) 129Β/4, 162) 129Β/9, 163) 129Β/10, 164) 129Β/13, 165) 6Β/8,

166) 5Β/2, 167) 5Β/8, 168) 5Β/12, 169) 9Β/30, 170) 13Β/3, 171) 13Β/5, 172)

19Β/2, 173) 20Β/8, 174) 25/4, 175) 34Β/1, 176) 36Β/8, 177) 37Β/1, 178)

37Β/2, 179) 37Β/3, 180) 41 Β/4, 181) 41 Β/13, 182) 41 Β/16, 183) 41 Β/22, 184)

44Β/4, 185) 47Β/1, 186) 47Β/3, 187) 47Β/8, 188) 48Β/6, 189) 50Β/2, 190)

50Β/3, 191) 50Β/6, 192) 50Β/10, 193) 50Β/17, 194) 50Β/18, 195) 51Β/16,

196) 51 Β/17, 197) 52Β/3, 198) 52Β/7, 199) 53Β/9, 200) 53Β/11, 201) 54Β/7,

202) 54Β/8, 203) 55Β/2, 204) 57Β/7, 205) 58Β/7, 206) 61 Β/1, 207) 62Β/10,

208) 62Β/20, 209) 64Β/9, 210) 70Β/5, 211) 70Β/10, 212) 72Β/3, 213) 75Β/3,

214) 77Β/153, 215) 78Β/1, 216) 78Β/11, 217) 78Β/13, 218) 82/11, 219)

93Β/224, 220) 93Β/225, 221) 100Β/2, 222) 100Β/9, 223) 100Β/18, 224)

101 Β/112, 225) 101 Β/305, 226) 102Β/5, 227) 102Β/12, 228) 102Β/24, 229)

103Β/1, 230) 103Β/2, 231) 103Β/3, 232) 103Β/4, 233) 103Β/5, 234) 103Β/10,

235) 103Β/12, 236) 103Β/13, 237) 103Β/14, 238) 103Β/15, 239) 103Β/17,

240) 103Β/18, 241) 103Β/20, 242) 103Β/21, 243) 103Β/23, 244) 103Β/27,

245) 103Β/29, 246) 103Β/30, 247) 104/64, 248) 112Β/7, 249) 112Β/18, 250)

112Β/25, 251) 115Β/1, 252) 115Β/20, 253) 120/13, 254) 120/14, 255) 121Β/2,



256) 121 Β/3, 257) 123Β/24, 258) 124Β/1, 259) 125Β/48, 260) 125Β/49, 261)

125Β/102 και 262) 127Β/2, καθώς και τριών ψηφοδελτίων του συνδυασμού

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ του 118ου εκλογικού

τμήματος, στα οποία, κατά τους ισχυρισμούς τους, δεν δόθηκε αύξων

αριθμός. Εξάλλου, ζητούν να αναγνωριστεί η ακυρότητα των εξής

ψηφοδελτίων: α) όσον αφορά το συνδυασμό ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ

ΕΣΥ! η ακυρότητα των: 1) 6Β/233, 2) 7Β/109, 3) 7Β/123, 4) 7Β/150, 5)

8Β/198, 6) 8Β/209, 7) 11 Β/12, 8) 11 Β/41, 9) 11 Β/43, 10) 11 Β/50, 11) 11 Β/54,

12) 12Β/7, 13) 12Β/44, 14) 12Β/68, 15) 12Β/96, 16) 12Β/137, 17) 12Β/215,

18) 12Β/242, 19) 12Β/284, 20) 14Β/240, 21) 15Β/96, 22) 15Β/176, 23)

16Β/28, 24) 16Β/39, 25) 16Β/169, 26) 16Β/170, 27) 17Β/90, 28) 17Β/95, 29)

17Β/184, 30) 17Β/212, 31) 17Β/204, 32) 17Β/239, 33) 17Β/266, 34) 18Β/13,

35) 18Β/57, 36) 18Β/132, 37) 18Β/188, 38) 18Β/197, 39) 18Β/210, 40)

19Β/69, 41) 19Β/173, 42) 20Β/11, 43) 20Β/80, 44) 20Β/82, 45) 20Β/90, 46)

20Β/94, 47) 24/41, 48) 31 Β/3, 49) 31 Β/26, 50) 31 Β/32, 51) 33Β/324, 52)

39Β/15, 53) 39Β/217, 54) 39Β/276, 55) 39Β/298, 56) 41 Β/5, 57) 41 Β/8, 58)

41 Β/31, 59) 45Β/158, 60) 45Β/188, 61) 45Β/190, 62) 46Β/66, 63) 47Β/24, 64)

48Β/4, 65) 48Β/64, 66) 48Β/122, 67) 48Β/160, 68) 48Β/304, 69) 49Β/218, 70)

50Β/9, 71) 50Β/34, 72) 53Β/40, 73) 53Β/206, 74) 60Β/150, 75) 66Β/159, 76)

67Β/1, 77) 67Β/66, 78) 68Β/66, 79) 68Β/175, 80) 71 Β/160, 81) 76Β/10, 82)

76Β/246, 83) 79Β/179, 84) 80Β/3, 85) 81/74, 86) 81/263, 87) 81/271, 88) 82/3,

89) 82/10, 90) 82/24, 91) 85/44, 92) 85/56, 93) 85/67, 94) 86/2, 95) 86/35, 96)

86/94, 97) 86/109, 98) 86/170, 99) 87/96, 100) 87/259, 101) 92Β/41, 102)

92Β/42, 103) 92Β/60, 104) 92Β/68, 105) 93Β/113, 106) 111Β/30, 107)

111Β/104, 108) 112Β/2, 109) 117/16, 110) 119/88, 111) 120/132, 112)

121Β/26, 113) 122Β/48, 114) 122Β/52, 115) 124Β/101, 116) 125Β/97, 117)

131/49, 118) 133/137, 119) 134/93, 120) 135/10, 121) 135/28, 122) 135/30

ψηφοδελτίων, β) όσον αφορά το συνδυασμό ΑΝΑ.ΣΑ. η ακυρότητα των: 1)

1 Β/131, 2) 1 Β/241, 3) 1 Β/257, 4) 7Β/194, 5) 12Β/5, 6) 12Β/6, 7) 12Β/39, 8)

12Β/65, 9) 12Β/69, 10) 12Β/150, 11) 12Β/280, 12) 41 Β/179, 13) 41 Β/187
ψηφοδελτίων και γ) όσον αφορά το συνδυασμό ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ η ακυρότητα των: 1) 1Β/73, 2)
1 Β/82, 3) 1 Β/123 ψηφοδελτίων.



30. Επειδή, από το σύνολο των διακοσίων εξήντα πέντε (265)

αναφερόμενων στην προηγούμενη σκέψη ψηφοδελτίων του συνδυασμού

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ των οποίων ζητούν να

διαπιστωθεί η εγκυρότητα (βλ. αρίθμηση υπό του Δικαστηρίου 1 έως 262),

καθώς και τα επιπλέον τρία ψηφοδέλτια του 118ου εκλογικού τμήματος χωρίς

αύξοντα αριθμό), τα εκατόν εξήντα επτά (167) εξ αυτών και συγκεκριμένα τα

14Β/3, 14Β4, 14Β/5, 15Β/27, 15Β/38, 15Β/123, 22Β/5, 22Β/6, 22Β/7, 22Β/8,

24/1, 25/1, 25/3, 26Β/4, 26Β/8, 27Β/320, 27Β/327, 27Β/329, 27Β/337,

27Β/342, 28Β/2, 28Β/3, 28Β/4, 28Β/6, 28Β/7, 28Β/10, 29Β/1, 29Β/2, 29Β/3,

29Β/4, 29Β/8, 29Β/9, 29Β/10, 29Β/11, 29Β/13, 29Β/14, 29Β/15, 30Β/1, 30Β/5,

30Β/5, 30Β/8, 36Β/5, 36Β/12, 37Β/6, 37Β/9, 37Β/15 38Β/1, 38Β/2, 38Β/3,

38Β/4, 38Β/5, 38Β/6, 38Β/7, 38Β/9, 38Β/10, 38Β/11, 38Β/13, 38Β/14, 40Β/3,

40Β/4, 46Β/2, 46Β/4, 46Β/5, 48Β/5, 49Β/8, 61 Β/1, 61 Β/2, 61 Β/8, 61 Β/9, 63Β/1,

65Β/5, 66Β/1, 67Β/9, 67Β/11, 68Β/2, 69Β/5, 71 Β/5, 74Β/2, 74Β/3, 74Β/6,

74Β/8, 77Β/8, 78Β/3, 78Β/15, 79Β/5, 80Β/4, 87/13, 87/99, 91 Β/2, 91 Β/4,

91Β/6, 91Β/9, 91Β/12, 91 Β/14, 91Β/16, 91Β/18, 91Β/20, 100Β/1, 100Β/14,

100Β/19, 100Β/20, 105Β/5, 105Β/6, 105Β/8, 107Β/6, 107Β/10, 107Β/11,

109Β/1, 109Β/3, 109Β/5, 109Β/6, 110Β/1, 110Β/5, 111Β/2, 111Β/6, 111Β/7,

112Β/9, 112Β/28, 113Β/2, 113Β/6, 113Β/11, 113Β/15, 113Β/19, 114Β/7,

114Β/9, 114Β/11, 114Β/14, 115Β/2, 115Β/4, 115Β/16, 116Β/2, 116Β/3, 116Β/9,

117/3, 117/6, 119/3, 119/13, 119/14, 119/20, 119/22, 120/8, 120/10, 121Β/8,

121Β/9, 122Β/2, 122Β/3, 122Β/5, 122Β/13, 122Β/15, 122Β/19, 122Β/20,

122Β/21, 22Β/22, 123Β/6, 123Β/15, 123Β/19, 123Β/23, 127Β/2, 127Β/5,

129Β/2, 129Β/4, 129Β/9, 129Β/10, 129Β/13, καθώς και τα συνολικά τρία

ψηφοδέλτια του 118ου εκλογικού τμήματος (τα οποία, όπως προέκυψε μετά

από προσεκτική εξέταση αυτών, πράγματι δεν φέρουν αύξοντα αριθμό)

αφορούν, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι ενιστάμενοι στο δικόγραφο της

κρινόμενης ένστασης, περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκλογείς εκφράστηκαν

υπέρ του ως άνω συνδυασμού με ψηφοδέλτιο του κοινοτικού συνδυασμού

που πρόσκειται στον εν λόγω δημοτικό συνδυασμό με επικεφαλής τον πρώτο

ενιστάμενο (επί λέξει: οι εκλογείς εκφράστηκαν με ψηφοδέλτιο της κοινότητας

του συνδυασμού μας αντί του δημοτικού) και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με

όσα ισχυρίζονται, τα ψηφοδέλτια αυτά έπρεπε να προσμετρηθούν στα έγκυρα

του δημοτικού συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ.



31.Επειδή, κατόπιν επισταμένης θεώρησης από το Δικαστήριο των

ψηφοδελτίων, που αναφέρονται στην προηγούμενη σκέψη, καθώς και των

βιβλίων  εφορευτικής  επιτροπής των αντίστοιχων εκλογικών τμημάτων,

προέκυψε ότι τα επίμαχα ψηφοδέλτια (αθροιζόμενα συνολικά σε 167)

αφορούν την ανάδειξη κοινοτικών συμβούλων, και δη αποτελούν ψηφοδέλτια

κοινοτικού συνδυασμού πράγματι κατά τα φαινόμενα προσκείμενου στο

δημοτικό συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

(καθώς επ' αυτών αναγράφεται η επωνυμία του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, καθώς και το όνομα του υποψηφίου

Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελου Λαμπάκη), ανευρέθηκαν εντός

φακέλου που φέρει το γράμμα Δ και έχουν καταχωρηθεί ως άκυρα στα

αντίστοιχα βιβλία εφορευτικής επιτροπής των δημοτικών εκλογών. Με το

δεδομένο αυτό και λαμβάνοντας, περαιτέρω, υπόψη όσα έγιναν δεκτά στη

σκέψη 17, καθώς και όσα συναφώς ισχυρίζονται οι ενιστάμενοι, το Δικαστήριο

κρίνει  ότι  ο  σχετικός  ισχυρισμός τους είναι  αβάσιμος  και  πρέπει  να

απορριφθεί, δεδομένου ότι,  όπως αναλύθηκε ανωτέρω, η βούληση των

εκλογέων, εν προκειμένω, δεν δύναται να ερμηνευθεί κατά τον τρόπο που

επιδιώκουν οι ενιστάμενοι, ήτοι δεν μπορούν τα κοινοτικά αυτά ψηφοδέλτια,

ανεξαρτήτως του περιεχομένου τους,  να προσμετρηθούν στα έγκυρα

ψηφοδέλτια του δημοτικού συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ.

32.Επειδή, περαιτέρω, οι ενιστάμενοι ισχυρίζονται ότι: α) στο 14οΒ

εκλογικό  τμήμα  κατά  την  ανακοίνωση  του  εκλογικού  αποτελέσματος

δηλώθηκαν 14 άκυρα και 14 λευκά ψηφοδέλτια, αντιστοίχως, ενώ κατά την

επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν εντός του εκλογικού σάκου 9

άκυρα και 4 λευκά ψηφοδέλτια, β) στο 18οΒ εκλογικό τμήμα κατά την

ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος δηλώθηκαν 9 άκυρα, ενώ κατά την

επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν εντός του εκλογικού σάκου 8

άκυρα ψηφοδέλτια, γ) 12οΒ εκλογικό τμήμα κατά την ανακοίνωση του

εκλογικού   αποτελέσματος  δηλώθηκαν  7  άκυρα,  ενώ κατά  την

επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν εντός του εκλογικού σάκου 6

άκυρα ψηφοδέλτια, δ) στο 60οΒ εκλογικό τμήμα κατά την ανακοίνωση του

εκλογικού   αποτελέσματος  δηλώθηκαν  18  άκυρα,  ενώ κατά  την



επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν εντός του εκλογικού σάκου

12 άκυρα ψηφοδέλτια και ε) στο 91 οΒ εκλογικό τμήμα κατά την ανακοίνωση

του εκλογικού αποτελέσματος δηλώθηκαν 24 άκυρα και 8 λευκά ψηφοδέλτια,

αντιστοίχως, ενώ κατά την επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν

εντός του εκλογικού σάκου 20 άκυρα και 4 λευκά ψηφοδέλτια. Οι ισχυρισμοί,

αυτοί ωστόσο, παρίστανται αβάσιμοι, δεδομένου ότι, όπως προέκυψε μετά

από προσεκτική εξέταση του εκλογικού υλικού και δη συσχέτιση του συνόλου

των ακύρων και λευκών που ανευρέθηκαν εντός των αντίστοιχων εκλογικών

σάκων με τα πρακτικά 2 των εφορευτικών επιτροπών των ανωτέρω

τμημάτων, ουδεμία αναντιστοιχία υφίσταται μεταξύ των ψηφοδελτίων αυτών

και του εκλογικού αποτελέσματος που ανακοινώθηκε αρμοδίως από τις εν

λόγω εφορευτικές επιτροπές.

33. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι οι

ενιστάμενοι με την κρινόμενη ένσταση, μεταξύ άλλων, επιδιώκουν

επικουρικώς, δια της διαπίστωσης της μεν εγκυρότητας ψηφοδελτίων του

συνδυασμού με επικεφαλής τον πρώτο ενιστάμενο, της δε ακυρότητας

ψηφοδελτίων των ως άνω υποψηφίων δημοτικών συνδυασμών, την

επαύξηση της εκλογικής δύναμης του πρώτου, όπως αυτή καταγράφηκε κατά

τις διεξαχθείσες δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, προκειμένου

περαιτέρω να αυξηθεί ο αριθμός των κατανεμομένων εδρών υπέρ του

συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ στο δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, β) ότι από το όλο περιεχόμενο του

δικογράφου δεν συνάγεται αίτημα ανακατανομής του ήδη αποδοθέντος

αριθμού εδρών του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που κατανεμήθηκαν βάσει της

προσβαλλόμενης, ήτοι σε άλλες εκλογικές περιφέρειες του Δήμου

Αλεξανδρούπολης (διατηρουμένου, ωστόσο, του ίδιου αριθμού εδρών), γ) τον

αριθμό των εδρών που κατανεμήθηκαν μεταξύ των υποψηφίων συνδυασμών

για το Δήμο Αλεξανδρούπολης βάσει των αποτελεσμάτων της αρχικής εκλογής

της 26ης Μαΐου 2019 και οι οποίες, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη, ανήλθαν

σε 15, 10, 6, 4, 4 και 2 για τους συνδυασμούς ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, ΑΝΑ.Σ.Α,

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ   ΝΕΑ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ,   ΛΑΪΚΗ   ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, αντιστοίχως
και δ) τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων στο σύνολο των ψηφισάντων,

καθώς και των εγκύρων που έκαστος από τους υποψηφίους συνδυασμούς

έλαβε κατά τον α' γύρο των ως άνω δημοτικών εκλογών, βάσει της 27/2019

απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Διαδικασία

Εκούσιας Δικαιοδοσίας), το Δικαστήριο κρίνει ότι η εξέταση των λόγων

ένστασης ως προς τα εναπομείναντα ψηφοδέλτια, ήτοι τόσο ως προς τα

υπόλοιπα ενενήντα οκτώ {355 (συνολικός αριθμός επίμαχων ψηφοδελτίων -

[86 + 4 (αορίστως προβαλλόμενοι λόγοι) + 167 (αβασίμως προβαλλόμενοι

λόγοι)] = 98} του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ (βλ. ψηφοδέλτια με αρίθμηση υπό του Δικαστηρίου 165 έως

262, σκέψη 29 της παρούσας), όσο και των συνολικά 122 ψηφοδελτίων του

συνδυασμού ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ! (βλ. σκέψη 29 της
παρούσας, αρίθμηση υπό του Δικαστηρίου 1 έως 122), 13 ψηφοδελτίων του

συνδυασμού ΑΝΑ.Σ.Α. (βλ. σκέψη 29 της παρούσας) και 3 ψηφοδελτίων

του συνδυασμού ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (βλ. σκέψη 29 της
παρούσας), παρέλκει ως αλυσιτελής, καθόσον, ακόμα και εάν οι λόγοι της

ένστασης ως προς αυτά κριθούν βάσιμοι, δεν δύναται να μεταβληθεί το

εκλογικό αποτέλεσμα ως προς τις κατανεμηθείσες στο συνδυασμό ΠΟΛΗ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ έδρες στο δημοτικό συμβούλιο του

εν λόγω Δήμου (πρβλ. ΣτΕ 124/2008 7μ, 3184/2003). Αναλυτικότερα, κατ'

εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

κατά τον κρίσιμο χρόνο (για την εφαρμογή της διάταξης βλ. εξάλλου και

12/24344/03.04.2019 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών), στην υποθετική

αυτή περίπτωση το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων στο Δήμο

Αλεξανδρούπολης κατά την αρχική εκλογή της 26ης Μαΐου θα αθροίζονταν σε

33.792 έγκυρα ψηφοδέλτια [ 33.832 (σύνολο εγκύρων βάσει της

προσβαλλόμενης) + 98 (επιπλέον έγκυρα ψηφοδέλτια υπέρ του συνδυασμού

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣΗ ΛΑΜΠΑΚΗΣ, σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς των ενισταμένων) - 122 (άκυρα ψηφοδέλτια του συνδυασμού

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των

ενισταμένων) - 13 (άκυρα ψηφοδέλτια του συνδυασμού ΑΝΑ.Σ.Α.,

σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ενισταμένων) - 3 (άκυρα ψηφοδέλτια του

συνδυασμού ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, σύμφωνα με τους



ισχυρισμούς των ενισταμένων)], με εκλογικό μέτρο 825 {[ 33.792 (σύνολο

εγκύρων ψηφοδελτίων, κατά τα ανωτέρω) / 41 (συνολικός αριθμός

κατανεμομένων εδρών στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου

Αλεξανδρούπολης)] +1}, ενώ το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων έκαστου

από τους υποψηφίους δημοτικούς συνδυασμούς θα αθροιζόταν σε: α) 12.820

[12.722 (έγκυρα ψηφοδέλτια βάσει της προσβαλλόμενης) + 98 (επιπλέον

έγκυρα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ενισταμένων)],

έγκυρα ψηφοδέλτια για το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, β) 7.958 [8.080 (έγκυρα ψηφοδέλτια βάσει της
προσβαλλόμενης) - 122 (άκυρα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς

των ενισταμένων)], έγκυρα ψηφοδέλτια για το συνδυασμό ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ

ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, γ) 5.237 [ 5.250 (έγκυρα ψηφοδέλτια βάσει της
προσβαλλόμενης) - 13 (άκυρα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς

των ενισταμένων)], έγκυρα ψηφοδέλτια για το συνδυασμό ΑΝΑ.Σ.Α., δ)

2.999 [ 3.002 (έγκυρα ψηφοδέλτια βάσει της προσβαλλόμενης) - 3 (άκυρα

ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ενισταμένων)], έγκυρα

ψηφοδέλτια για το συνδυασμό ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ε)
2.968 έγκυρα ψηφοδέλτια για το συνδυασμό ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και στ) 1.810 έγκυρα ψηφοδέλτια για το συνδυασμό

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ. Κατόπιν τούτων, οι έδρες του δημοτικού

συμβουλίου στην πρώτη κατανομή θα κατανέμοντας ως εξής: α) 15 έδρες για

το συνδυασμό ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ [ 12.820
(έγκυρα του συνδυασμού) : 825 (εκλογικό μέτρο) ], με 445 υπόλοιπο

αδιάθετων ψήφων { 12.820 (σύνολο εγκύρων του συνδυασμού) - [ 15 (έδρες

πρώτης κατανομής) χ 825 (εκλογικό μέτρο)] }, β) 9 έδρες για το συνδυασμό

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ! [ 7.958 (έγκυρα του συνδυασμού) : 825

(εκλογικό μέτρο)], με 533 υπόλοιπο αδιάθετων ψήφων { 7.958 (σύνολο

εγκύρων του συνδυασμού) - [ 9 (έδρες πρώτης κατανομής) χ 825 (εκλογικό

μέτρο)] }, γ) 6 έδρες για το συνδυασμό ΑΝΑ.Σ.Α. [ 5.237 (έγκυρα του

συνδυασμού) : 825 (εκλογικό μέτρο) ], με 287 υπόλοιπο αδιάθετων ψήφων

{ 5.237 (σύνολο εγκύρων του συνδυασμού) - [ 6 (έδρες πρώτης κατανομής) χ

825 (εκλογικό μέτρο)] }, δ) 3 έδρες για το συνδυασμό ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ [ 2.999 (έγκυρα του συνδυασμού) : 825 (εκλογικό μέτρο) ],

με 524 υπόλοιπο αδιάθετων ψήφων {2.999 σύνολο εγκύρων του συνδυασμού



-[ 3 (έδρες πρώτης κατανομής) χ 825 (εκλογικό μέτρο)]}, ε) 3 έδρες για το

συνδυασμό ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ [ 2.968 (έγκυρα

του συνδυασμού) : 825 (εκλογικό μέτρο) ], με 493 υπόλοιπο αδιάθετων

ψήφων { 2.968 (σύνολο εγκύρων του συνδυασμού) - [ 3 (έδρες πρώτης

κατανομής) χ 825 (εκλογικό μέτρο)] } και στ) 2 έδρες για το συνδυασμό

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, [ 1.810 (έγκυρα του συνδυασμού) : 825
(εκλογικό μέτρο) ], με 160 υπόλοιπο αδιάθετων ψήφων { 1.810 (σύνολο

εγκύρων του συνδυασμού) - [ 2 (έδρες πρώτης κατανομής) χ 825 (εκλογικό

μέτρο)]}. Ακολούθως, οι υπόλοιπες τρεις έδρες προς διάθεση (41-15-9-6

-3 - 3 - 2 =3), σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, θα κατανέμονταν μεταξύ των

ανωτέρω τριών συνδυασμών με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο

αδιάθετων ψήφων, ήτοι, εν προκειμένω μεταξύ των συνδυασμών ΔΗΜΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  και
ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Κατά συνέπεια,  στην

περίπτωση  αυτή  ο  συνδυασμός ΠΟΛΗ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ με επικεφαλής τον πρώτο ενιστάμενο θα καταλάμβανε, εντέλει,

15 έδρες στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ήτοι τον ίδιο

αριθμό εδρών που κατέλαβε βάσει της προσβαλλόμενης.

34. Επειδή, τέλος, οι ενιστάμενοι επικαλούνται, επιπλέον, επιμέρους

παραβάσεις της οικείας εκλογικής νομοθεσίας κατά τη διεξαγωγή των

δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι: α)

στο 24 εκλογικό τμήμα προσμετρήθηκε ως άκυρο το με αύξοντα αριθμό 3

λευκό ψηφοδέλτιο, β) στο 85 εκλογικό τμήμα δεν έχει αναγραφεί επί των

ψηφοδελτίων ο συνολικός αριθμός των σταυρών που έκαστος υποψήφιος

έλαβε, γ) στο ίδιο τμήμα δεν προσμετρήθηκαν οι σταυροί προτίμησης στα

ψηφοδέλτια του συνδυασμού ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ, με αύξοντα αριθμό 112, 113, 117, 146 και 234, δ) στο 48ΟΒ τα

ψηφοδέλτια δεν έχουν μονογραφεί, ενώ δεν αναφέρονται επ' αυτών το

σύνολο των σταυρών προτίμησης, ε) στο 60Β εκλογικό τμήμα τα ψηφοδέλτια

δεν έχουν μονογραφεί, στ) στο 124ΟΒ, κακώς προσμετρήθηκαν οι σταυροί

προτίμησης στο ψηφοδέλτιο με αύξοντα αριθμό 112 του συνδυασμού

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, διότι αυτοί ήταν συνολικά τέσσερις, ήτοι

κατά τους ισχυρισμούς τους, περισσότεροι από τους προβλεπόμενους και ζ)



στο 132ΟΒ εκλογικό τμήμα κακώς προσμετρήθηκαν οι σταυροί προτίμησης

στα με αύξοντα αριθμό ψηφοδέλτια 72, 73 και 74 του συνδυασμού ΔΗΜΟΣ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ!, καθότι, κατά τους ισχυρισμούς τους, τα

συγκεκριμένα ψηφοδέλτια ήταν άλλης εκλογικής περιφέρειας.

35. Επειδή, όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί πρέπει, και αληθείς

υποτιθέμενοι, να απορριφθούν και ειδικότερα: α) όσον αφορά τις

επικαλούμενες παραβάσεις της εκλογικής νομοθεσίας ως προς τη

σταυροδοσία των υποψηφίων στα 12Β, 48ΟΒ, 85, 124ΟΒ και 132ΟΒ εκλογικά

τμήματα, ως προβαλλόμενοι αλυσιτελώς, διότι, καθόσον δεν σχετίζονται με το

επίδικο ζήτημα, δεν δύνανται, ενόψει του αιτήματος της κρινόμενης ένστασης,

να ασκήσουν επιρροή στην έκβαση της παρούσας δίκης, β) όσον αφορά την

επικαλούμενη έλλειψη μονογραφής επί των ψηφοδελτίων στα 48Β και 60Β

εκλογικά τμήμα, διότι μόνη η παράλειψη της μονογραφής του δικαστικού

αντιπροσώπου δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου, εφόσον

αυτό έχει καταχωρηθεί στα βιβλία πράξεων και διαλογής της εφορευτικής

επιτροπής και συνάγεται γενικά η γνησιότητα της εκλογής (πρβλ. ΣτΕ

106/2012, 3173/2007, 243/2004, 3522/2003, 3029/2003 σκ. 21, 2370/2000),

εν προκειμένω δε, όπως προέκυψε μετά από προσεκτική θεώρηση του

εκλογικού υλικού των ανωτέρω τμημάτων (βιβλία εφορευτικής επιτροπής και

ψηφοδέλτια εντός σάκου), τα ανευρεθέντα ψηφοδέλτια έχουν καταχωρηθεί

ορθώς στα οικεία βιβλία πράξεων και διαλογής υπέρ συνδυασμών, ενώ,

εξάλλου, η γνησιότητα αυτών δεν αμφισβητείται από τους ενιστάμενους και γ)

όσον αφορά το 24/3 λευκό ψηφοδέλτιο, το οποίο ισχυρίζονται ότι

καταχωρήθηκε ως άκυρο, προεχόντως, διότι προβάλλεται αλυσιτελώς,

καθόσον τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται, πάντως, στα έγκυρα,

σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 98 του πδ 26/2012,

και συνεπώς, η καταχώρηση του ψηφοδελτίου αυτού στα άκυρα δεν μεταβάλει

το συνολικό αριθμό των εγκύρων στο σύνολο των ψηφισάντων και άρα,

ενόψει των ανωτέρω, δεν επηρεάζει ούτε τη διαμόρφωση του εκλογικού

μέτρου και κατ' επέκταση ούτε τον αριθμό των κατανεμομένων εδρών

έκαστου συνδυασμού.

36. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη ένσταση πρέπει

να απορριφθεί, το δε καταβληθέν παράβολο πρέπει να καταπέσει υπέρ του



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΓΟΪΔΑ

Ελληνικού Δημοσίου (αρ. 277 παρ. 9 ΚΔΔ). Τέλος, το Δικαστήριο, εκτιμώντας

τις περιστάσεις, κρίνει ότι δεν πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των

ενισταμένων τα δικαστικά έξοδα της παρούσας δίκης, σύμφωνα με το άρθρο

275 παρ. 1 τελ. εδ. ΚΔΔ.,

ΔΙΑΤΑ#Α

Απορρίπτει την ένσταση.^

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού

Δημοσίου.·

Απαλλάσσει τους ενιστάμενους από τα δικαστικά έξοδα των αντιδίκων τους.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Αλεξανδρούπολη την 1-8- 2019 και η

απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο; του κατά την έκτακτη δημόσια

συνεδρίαση της 28-8-2019.4>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ•!•)Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
> ',

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ"'   ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ  ΜΠΙΤΣΑΝΗ


