
 

 

ΠΡΩΣΟΔΘΚΕΘΟ ΑΘΗΝΩΝ 

  

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ   309 / 2019 

 

TO ΠΟΛΤΜΕΛΕ ΠΡΩΣΟΔΘΚΕΘΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

(Γηαδηθαζία Δθνπζίαο Γηθαηνδνζίαο) 
                       

Απνηεινύκελν από ηνπο Γηθαζηέο : Διιάδα Φξαγθνπδάθε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, 

νθνθιή Μνξθόπνπιν, Πξσηνδίθε, Παλαγηώηα Πάληνπ, Πξσηνδίθε-Δηζεγήηξηα, θαη από ηε 

Γξακκαηέα Ζιέθηξα Καβξνπιάθε. 

πλεδξίαζε δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 11 Μαΐνπ 2019, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 

ζηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 26 Μαΐνπ 

2019 γηα ηελ αλάδεημε ζπκβνύισλ θνηλνηήησλ γηα ηηο  δύν (2) θνηλόηεηεο  ηνπ Γήκνπ Ασαπνών 

θαη δειώζεθαλ εγθαίξσο. 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δειώζεηο θαηαξηίζεσο ζπλδπαζκώλ γηα ηηο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Αραξλώλ, πνπ επηδόζεθαλ ή παξαδόζεθαλ ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ.   

 
ΣΟ ΔΘΚΑΣΗΡΘΟ ΚΕΦΘΗΚΕ 

 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 
Παξαδεθηώο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο, εκπξνζέζκσο ήηνη ηελ 

δέθαηε πέκπηε εκέξα, πξηλ ηελ ςεθνθνξία θαη λνκίκσο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν. 

3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», σο ηζρύεη, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηα άξζξα 19 θαη 14 παξ. 2 

θαη 3 ηνπ Ν. 4555/2018, ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζξα 1, 2,  9, 13, 14 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, θέξνληαη 

ελώπηνλ απηνύ ηνπ Γηθαζηεξίνπ νη πην πάλσ δειώζεηο θαηαξηίζεσο ζπλδπαζκώλ, ππνςεθίσλ 

ζπκβνύισλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Ασαπνών, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αλαθήξπμε ηνπο. 

Καηαξράο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη 

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

Γήκνπ Αραξλώλ κεηνλνκάδνληαη ζε θνηλόηεηεο. Δπνκέλσο, ν Γήκνο Αραξλώλ απνηειείηαη από  

δύν θνηλόηεηεο. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηα άξζξα 19 θαη 44 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Ν. 4555/2018, ηελ δέθαηε πέκπηε 

(15ε) εκέξα πξηλ από ηελ ςεθνθνξία ην πξσηνδηθείν αλαθεξύζζεη ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε 

ηνπο ζπλδπαζκνύο, θαζώο θαη ηνπο ππνςεθίνπο εληαίνπ ςεθνδειηίνπ θνηλνηήησλ έσο θαη 

ηξηαθνζίσλ (300) θαηνίθσλ, πνπ έρνπλ δεισζεί λόκηκα. Γηα ηελ αλαθήξπμε ζπλδπαζκώλ 

ππνςεθίσλ ζπκβνύισλ θνηλνηήησλ, κε πιεζπζκό άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) αηόκσλ, ην νηθείν 
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Πξσηνδηθείν εμεηάδεη: α) αλ ε δήισζε ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα, από ππνςήθην ζύκβνπιν ηεο 

θνηλόηεηαο, ηνλ νπνίνλ εμνπζηνδνηνύλ νη ινηπνί ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζκνύ, ή κε δηθαζηηθό 

επηκειεηή, ύζηεξα από παξαγγειία ππνςήθηνπ ζπκβνύινπ ηεο θνηλόηεηαο, ηνλ νπνίνλ 

εμνπζηνδνηνύλ νη ινηπνί ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζκνύ, β) αλ ν αξηζκόο ησλ αλαγξαθόκελσλ ζηε 

δήισζε ππνςεθίσλ είλαη κηθξόηεξνο από ην πξνβιεπόκελν ειάρηζην όξην (ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 18 Α΄ παξ. 5 πεξ.γ΄, ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην 

άξζξν 52 παξ.2 Ν.4604/2019,ν αξηζκόο ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ πξέπεη λα 

είλαη ίζνο ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αξηζκό ησλ εδξώλ ησλ ζπκβνύισλ ηεο νηθείαο θνηλόηεηαο, κε 

δπλαηόηεηα πξνζαπμήζεσο έσο θαη πελήληα ηνηο εθαηό (50%), ελώ δεθαδηθόο αξηζκόο 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επόκελε αθέξαηε κνλάδα, εθόζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζό ηεο 

κνλάδαο θαη άλσ), γ) αλ ν αξηζκόο ησλ ππνςήθησλ ζπκβνύισλ από θάζε θύιν αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηό ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%), ηνπιάρηζηνλ, ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ ηνπ 

νηθείνπ ζπλδπαζκνύ, κε ηνλ δεθαδηθό αξηζκό λα ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επόκελε αθέξαηε 

κνλάδα, εθόζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζό ηεο κνλάδαο θαη άλσ (άξζξν 18 Α΄ παξ. 5), δ) αλ 

ην όλνκα θαη ην ηπρόλ έκβιεκα ηνπ ζπλδπαζκνύ είλαη έγθπξα, ελώ θαη` εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα 

θαηαηεζνύλ ζπλδπαζκνί κε ην ίδην όλνκα θαη έκβιεκα ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο θνηλόηεηεο ηνπ 

ίδηνπ δήκνπ, εθόζνλ απηό ηαπηίδεηαη κε ην όλνκα θαη ην έκβιεκα ζπλδπαζκνύ ππνςεθίνπ 

δεκάξρνπ θαη δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ ίδηνπ δήκν, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή, ε δήισζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά, γηα όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο ηνπ πξνεγνύκελνπ 

εδαθίνπ, από ηνλ ππνςήθην δήκαξρν επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ θαη ε) αλ κε ηε δήισζε ηνπ 

ζπλδπαζκνύ πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε ππνςήθην ηα απαηηνύκελα από ην άξζξν 18 Α΄ παξ. 6 

δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθά γηα ηνλ αξηζκό ησλ ζπκβνύισλ θάζε θνηλόηεηαο, ζην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ 

ίδηνπ λόκνπ πξνβιέπεηαη όηη ην ζπκβνύιην ηεο θνηλόηεηαο απνηειείηαη από πέληε (5) κέιε ζε 

θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό από ηξηαθόζηνπο έλαλ έσο δύν ρηιηάδεο (301-2.000) θαηνίθνπο, 

από επηά (7) κέιε ζε θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό από δύν ρηιηάδεο έλαλ έσο δέθα ρηιηάδεο 

(2.001-10.000) θαηνίθνπο, από έληεθα (11) κέιε ζε θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό από δέθα 

ρηιηάδεο έλαλ έσο πελήληα ρηιηάδεο (10.001-50.000) θαηνίθνπο θαη από δεθαπέληε (15) κέιε ζε 

θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό από πελήληα ρηιηάδεο έλαλ (50.001) θαη άλσ θαηνίθνπο. Σέινο, 

ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, πνπ εθαξκόδνληαη θαη 

ζηελ δηαδηθαζία αλαθεξύμεσο ησλ ζπκβνύισλ ησλ θνηλνηήησλ (άξζξν 18 Α΄ παξ. 9), θάζε 

ππνςήθηνο γηα ηνλ νπνίν δελ πξνζθνκίδνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

18Α παξ. 6 ηνπ λ.3852/2010 δηθαηνινγεηηθά δελ αλαθεξύζζεηαη, ελώ αλ ε δήισζε ηνπ 

ζπλδπαζκνύ δελ πεξηιακβάλεη ηα ειάρηζηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο ή δελ 

πεξηιακβάλεη έγθπξν όλνκα ζπλδπαζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ή ππνβάιιεηαη 

εθπξόζεζκα ή πεξηιακβάλεη, εμαξρήο ή θαηόπηλ εθαξκνγήο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο 
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πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ιηγόηεξνπο ππνςήθηνπο από ηα ειάρηζηα όξηα ηεο παξαγξάθνπ 5 

ή δελ πιεξνί ηελ πνζόζησζε θύινπ ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη απηό βεβαησζεί από ην δηθαζηήξην, 

ε δήισζε είλαη απαξάδεθηε. 

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, από ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δειώζεσλ θαηάξηηζεο 

ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηέο δηθαηνινγεηηθώλ πξνθύπηεη όηη νη δειώζεηο γηα ηνπο 

ζπλδπαζκνύο ζηηο θνηλόηεηεο ηνπ σο άλσ Γήκνπ θαηαξηίζηεθαλ λνκόηππα, πεξηιακβάλνπλ 

ππνςεθίνπο ζπκβνύινπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα λόκηκα πξνζόληα εθινγηκόηεηαο θαη’ άξζξ.13 

ζε ζπλδ. κε άξζξ.10 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη πεξαηηέξσ: α) ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ 

ζπκβνύισλ από θάζε θύιν αλέξρεηαη ζε πνζνζηό ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην 40% ηνπ ζπλνιηθνύ 

αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζπλδπαζκνύ, θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηηο πξνεγνύκελεο ζθέςεηο, 

β) θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα από ηνπο δηθαηνύκελνπο πξνο ηνύην θαη γ) έρνπλ πξνζαξηεζεί ζε 

απηέο ηα δηθαηνινγεηηθά από ηα νπνία θαη πξνθύπηεη όηη ν ππνςήθηνο δηαζέηεη ηα λόκηκα 

πξνζόληα εθινγηκόηεηνο θαη’ άξζξν 13 ηνπ ίδηνπ Ν. 3852/2010 θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

πξόζσπό ηνπ θσιύκαηα. Δηδηθόηεξα, επηζπλάπηνληαη: α) πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην 

δεκνηνιόγην ηνπ δήκνπ όπνπ είλαη ππνςήθηνο, β) ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ όηη  

απνδέρεηαη ηελ ππνςεθηόηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν αμίσκα, δελ έρεη ζηεξεζεί θαλέλα πνιηηηθό 

ηνπ δηθαίσκα ή όηη έιεμε ε πξόζθαηξε απνζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηώλ ή ζα έρεη ιήμεη ηελ 

εκέξα ηεο εθινγήο, θαζώο θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιύκαηα εθινγηκόηεηαο ηνπ άξζξνπ 14, 

Ν. 3852/2010, γ) απνδεηθηηθά εηζπξάμεσο ηεο ΓΟΤ θαη ειεθηξνληθά παξάβνια, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη θάζε ππνςήθηνο ζύκβνπινο έρεη θαηαζέζεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην πνζό ησλ 

δέθα (10) επξώ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζπληξέρνπλ νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα λα αλαθεξπρζνύλ όινη νη πην 

πάλσ ζπλδπαζκνί, όπσο νξίδεηαη εηδηθόηεξα ζην δηαηαθηηθό, θαη’ άξζξν 20 ηνπ Ν. 3852/2010.  

 

 ΓΘΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

 Αλαθεξύζζεη ηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο  

26 Μαΐνπ 2019 θαη ηηο ηπρόλ επαλαιεπηηθέο εθινγέο ηεο 2 Ηνπλίνπ 2019 πνπ ζα δηελεξγεζνύλ 

γηα ηελ εθινγή δεκνηηθώλ αξρώλ ηνπ Γήκνπ Ασαπνών, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αναηολικήρ 

Αηηικήρ, ήηνη ππνςεθίσλ ζπκβνύισλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Αραξλώλ ηνπ θαζελόο από 

ηνπο ζπλδπαζκνύο απηνύο, όπσο παξαθάησ: 

 Γεκνηηθή Δλόηεηα Αραξλώλ 

 1) Κνηλόηεηα (πξ. Γεκνηηθή) Αραξλώλ 
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 1. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΑσαπΝΑΘ Ενεπγοί Πολίηερ", κε έκβιεκα "Δπάλσ 

απεηθνλίδεη αζύκκεηξν ηόμν κε πέληε (5) θάζεηεο επίζεο αζύκκεηξεο γξακκέο ,ην νπνίν 

παξαπέκπεη ζε ήιην. Κάησ απεηθνλίδεηαη κηα αζύκκεηξε ηεζιαζκέλε γξακκή. Δλδηάκεζα ησλ 

παξαπάλσ, απεηθνλίδνληαη ηέζζεξα ζπηηάθηα δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο", ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη θνηλόηεηαο, ήηνη : 

 1. ΑΓΓΔΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
 
 2. ΑΝΓΡΗΧΣΔΛΖ ΔΤΦΡΟΤΝΖ-ΣΑΞΗΑΡΥΟΤΛΑ (ΦΡΟΧ) ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 3. ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ (ΚΗΚΖ) ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 
 
 4. ΓΑΒΡΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 5. ΓΔΧΡΓΟΠΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΔΡΑΗΜΟΤ 
 
 6. ΓΔΓΔ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 7. ΚΑΚΟΤΛΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 
 
 8. ΚΟΜΗΓΖ ΖΛΗΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ 
 
 9. ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ ηνπ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ 
 
 10. ΜΑΡΗΝΖ ΑΝΑΣΑΗΑ (ΝΑΣΑΑ) ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 
 
 11. ΜΑΤΡΗΓΟΤ ΝΗΝΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
 
 12. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 
 
 13. ΜΠΑΛΗΑΣΑ-ΚΑΖ ΟΛΤΜΠΗΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 
 
 14. ΜΠΟΤΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 15. ΠΑΝΣΑΕΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 
 
 16. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 
 17. ΠΟΗΜΔΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΦΔΝΣΗΑ) ηνπ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 
 
 18. ΠΟΗΜΔΝΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΟΠΖ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 
 
 19. ΑΒΒΟΤΛΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 20. ΠΑΝΑΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (ΑΡΗΣΟ) ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 21. ΣΕΔΒΔΛΔΚΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ηνπ ΔΛΗΑΗΟΤ 
 
 22. ΣΗΣΖΡΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 
 
 23. ΦΑΡΜΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 
 2. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΑΥΑΡΝΕΘ - ΜΑΖΘ ΜΠΟΡΟΤΜΕ" ,κε έκβιεκα 

"Αξηζηεξά ηίζεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ κε πνξηνθαιί ρξώκα θαη από θάησ ε ιέμε 

Αραξλείο κε ππνγξάκκηζε, δεμηά κέζα ζε πιαίζην ηίζεηαη ε θξάζε καδί κπνξνύκε κε  κηθξά  

γξάκκαηα  (ζε δύν γξακκέο)", ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη 

θνηλόηεηαο, ήηνη: 
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 1. ΑΜΑΞΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 2. ΓΚΔΣΑΗ ΑΜΟΤΔΛΑ ηνπ ΑΓΚΗΜ 
 
 3. ΓΑΜΗΑΝΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 4. ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
 
 5. ΕΑΥΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΣΔΛΗΟΤ 
 
 6. ΚΑΛΑΨΣΕΖ ΜΤΡΗΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
 
 7. ΚΑΡΚΑΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 
 
 8. ΚΟΤΣΖ ΑΜΑΛΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 9. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΟΛΓΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 
 
 10. ΜΔΛΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΟ 
 
 11. ΜΠΑΜΠΟΤΡΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 12. ΟΤΣΗΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 
 
 13. ΠΑΡΑΒΑΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 14. ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
 
 15. ΠΑΘΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 16. ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 17. ΣΡΗΒΔΛΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΑ 
 
 18. ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 3. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΑΥΑΡΝΕ ΞΑΝΑ" ,κε έκβιεκα "Σν έκβιεκα ηνπ 

ζπλδπαζκνύ απνηειείηαη από δύν (2) άινγα κε ηνπο αλαβάηεο ηνπο πνπ θαιπάδνπλ παξάιιεια 

θαη ην έλα πξνπνξεύεηαη ηνπ άιινπ. Σν ζήκα έρεη πνιιά ρξώκαηα εκπιεθόκελα κεηαμύ ηνπο θαη 

εηδηθόηεξα ηα παξαθάησ: γθξη αλνηρηό, γθξη ζθνύξν, κπιε αλνηρηό, κπιε ζθνύξν, πξάζηλν 

αλνηρηό, πξάζηλν ζθνύξν, θίηξηλν, θόθθηλν, πνξηνθαιί θαη ζπλνδεύεηαη από ην όλνκα ηνπ 

ζπλδπαζκνύ « Αραξλέο Ξαλά». , ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη 

θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ 
 
 2. ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 3. ΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑ ηνπ ΑΛΚΖ 
 
 4. ΓΑΡΓΑ ΜΑΡΚΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 5. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 6. ΚΑΜΠΟΛΖ ΖΛΗΑ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
 
 7. ΚΑΡΛΑΤΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 8. ΚΑΣΟΤΡΣΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
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 9. ΚΟΛΗΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 
 
 10. ΚΟΡΚΟΝΣΕΔΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 
 
 11. ΜΑΝΣΕΟΤΡΑΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΦΧΣΗΟΤ 
 
 12. ΜΑΡΓΑΡΗΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 
 
 13. ΜΗΜΗΚΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΛΑΜΠΡΟΤ 
 
 14. ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΑΒΡΗΖΛ 
 
 15. ΝΣΑΓΚΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΟ 
 
 16. ΠΑΝΣΑΕΖ ΑΝΓΡΗΑΝΑ ηνπ ΑΒΒΑ 
 
 17. ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 18. ΠΡΟΓΡΟΜΗΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 19. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 
 
 20. ΣΡΗΒΔΛΛΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
 
 21. ΣΡΗΓΓΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΛΑΜΠΡΟΤ 
 
 22. ΤΦΑΝΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 23. ΦΤΣΑ-ΜΠΟΡΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΘΔΟΦΑΝΖ 
  

 4. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΑΥΑΡΝΕ ΤΠΕΡΗΦΑΝΟ ΔΗΜΟ" ,κε έκβιεκα 

"Σξεηο αθαλόληζηεο γξακκέο, ε αξηζηεξή πξάζηλε, ε δεμηά πνξηνθαιί θαη ε κεζαία κπιέ, νη 

νπνίεο ζρεκαηίδνπλ ην θεθαιαίν γξάκκα Άιθα θαη παξαπόδαο απηνύ αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία 

ην όλνκα ηνπ ζπλδπαζκνύ ΑΥΑΡΝΔ ΤΠΔΡΖΦΑΝΟ ΓΖΜΟ" , ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη 

νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΜΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΗΝΑ ηνπ ΒΛΑΓΗΜΖΡΟΤ 
 
 2. ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 3. ΒΔΝΣΟΤΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 4. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
 
 5. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ηνπ ΗΑΚΧΒΟΤ 
 
 6. ΓΑΜΗΑΝΟ ΣΑΜΑΣΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 7. ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΟΤ ΔΛΔΟΝΟΡΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 
 8. ΓΟΤΚΑ ΣΔΡΓΗΑΝΖ (ΣΔΛΛΑ) ηνπ ΦΧΣΗΟΤ 
 
 9. ΚΑΛΑΝΟΦΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 
 
 10. ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ ΦΑΝΖ ηνπ ΖΛΗΑ 
 
 11. ΚΑΣΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΓΓΔΛΖ 
 
 12. ΚΟΤΜΑΝΗΧΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
 
 13. ΚΟΤΣΟΜΠΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
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 14. ΛΑΕΑΡΟΤ ΚΑΛΟΜΟΗΡΑ (ΔΜΜΤ) ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 
 
 15. ΜΑΡΗΝΖ ΣΑΜΑΣΗΟ ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΟ 
 
 16. ΜΑΤΡΔΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 17. ΜΠΗΣΑ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
 
 18. ΝΑΝΝΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
 
 19. ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ 
 
 20. ΟΡΦΑΝΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 21. ΥΑΛΚΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
 
 22. ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (ΛΑΕΑΡΟΤ) ηνπ ΚΗΜΧΝΑ 
 
 23. ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 
 5. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "Δ.Ε.Κ.Α. - Δημιοςπγούμε Ένα Καλύηεπο 

Αύπιο" ,κε έκβιεκα, ην νπνίν ζε ηέζζεξηο επάιιειεο γξακκέο  πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό 10 ζε 

θπθιηθό ζρήκα πιαηζησκέλν κε ρξώκαηα κπιε, πξάζηλν, θνύμηα, ην όλνκα ηεο παξάηαμεο ζε 

καύξν ρξώκα κε πεδά θαη θεθαιαία γξάκκαηα θαη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ κε 

θεθαιαία καύξα γξάκκαηα" , ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη 

θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 2. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 
 3. ΒΑΣΗΚΟΤΡΑ ΦΧΣΔΗΝΖ ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΟ 
 
 4. ΓΖΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
 
 5. ΓΡΟΟ ΑΡΖ ηνπ ΘΧΜΑ 
 
 6. ΚΑΣΑΡΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 7. ΚΑΦΗΟΥΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 
 
 8. ΚΟΕΑΝΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 
 9. ΛΟΤΣΖ (ΜΟΤΡΑΣΗΓΟΤ) ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 
 
 10. ΜΑΚΡΖ ΠΤΡΗΓΧΝ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 
 
 11. ΜΗΝΣΕΗΑ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 12. ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 
 
 13. ΠΑΠΟΤΣΕΟΓΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 
 
 14. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 15. ΠΟΤΡΓΑ ΥΑΡΗΛΑΟ (ΥΑΡΖ) ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
 
 16. ΡΟΤΜΠΔΑ ΔΤΘΤΜΗΑ-ΓΗΟΝΤΗΑ (ΔΦΖ) ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 
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 17. ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 
 
 18. ΣΗΡΗΠΧΒ ΑΒΒΑ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 
 
 19. ΥΑΣΕΖΜΑΝΧΛΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 
 
 20. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 21. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 22. ΥΡΖΣΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
 
 23. ΥΡΤΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
 
 
 6. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΘΡΩΗ ΑΥΑΡΝΩΝ" ,κε έκβιεκα " 

ε ιέμε ΛΑΨΚΖ θαη από θάησ ε ιέμε ΤΠΔΗΡΧΖ θαη ζηα δεμηά ηνπο ππάξρεη παξάζηαζε 

γαξπθάιινπ κε κίζρν θαη θιίζε πξνο ηα αξηζηεξά" , ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη 

ππνςήθηνη ζύκβνπινη θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΜΟΡΓΗΑΝΗΧΣΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 2. ΓΔΧΡΓΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 
 
 3. ΓΖΜΑΚΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 
 4. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΠΤΡΗΓΧΝ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 5. ΚΑΝΓΖΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΗΟΝΤΗΟΤ 
 
 6. ΚΑΝΣΕΗΚΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 
 
 7. ΚΑΠΔΡΧΝΖ ΔΛΖΝΖ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 
 8. ΚΑΠΠΑ ΓΗΑΜΑΝΣΧ ζπδ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ 
 
 9. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 
 10. ΚΑΣΟΤΛΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΖΛΗΑ 
 
 11. ΚΑΣΟΤΛΖ ΜΑΡΗΑ ζπδ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 
 
 12. ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 
 
 13. ΚΟΤΡΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΖΛΗΑ 
 
 14. ΚΟΤΣΖΡΖ ΜΑΤΡΑ ζπδ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 15. ΛΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 16. ΠΑΓΚΡΑΣΖ ΜΑΡΗΝΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 
 
 17. ΑΡΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 
 18. ΣΔΦΟΤΓΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
 
 19. ΣΡΗΜΠΟΤ ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
  

 7. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΝΕΑ ΔΤΝΑΜΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΠΑΡΑΣΑΞΗ 

ΠΟΛΘΣΩΝ", κε έκβιεκα "ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΌ ΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΓΔΝΣΡΟ" , ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη θνηλόηεηαο, ήηνη: 
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 1. ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΟΛΓΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 2. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 
 
 3. ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
 
 4. ΑΛΑΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΗΟΡΓΑΝΖ 
 
 5. ΒΔΛΖ ΖΛΗΑ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 
 
 6. ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 
 
 7. ΕΑΠΟΤΝΗΓΖ ΑΒΒΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 8. ΘΔΗΑΚΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 
 9. ΚΟΠΑΛΗΓΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 10. ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΠΑΤΛΟΤ 
 
 11. ΛΑΜΠΡΗΑΝΗΓΖ ΝΗΝΑ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 
 
 12. ΛΤΚΟΤΓΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 13. ΜΑΒΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 14. ΜΑΒΗΓΖ ΓΚΟΡΓΖ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 
 
 15. ΜΑΝΣΑ ΔΡΑΜΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 16. ΜΟΤΚΟΨΓΟΤ ΔΛΗΑΒΔΣ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 
 
 17. ΝΗΚΟΛΔΝΚΟ ΑΛΔΞΑΝΣΡ ηνπ ΒΗΑΣΔΛΑΒ 
 
 18. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΑΝΣΔΛΖ 
 
 19. ΠΔΨΓΖ ΟΛΓΑ ηνπ ΖΛΗΑ 
 
 20. ΑΒΗΝΟΒ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 
 
 21. ΤΡΑΝΗΓΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ (ΝΑΝΣΗΑ) ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 22. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 
 
 23. ΦΗΣΟΕΟΒ ΓΗΟΤΡΗ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 

 
 
 Γεκνηηθή Δλόηεηα Θξαθνκαθεδόλσλ 

 1) Κνηλόηεηα (πξ. Γεκνηηθή) Θξαθνκαθεδόλσλ 
 
 1. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΑσαπΝΑΘ Ενεπγοί  Πολίηερ" ,κε έκβιεκα 

"Δπάλσ απεηθνλίδεη αζύκκεηξν ηόμν κε πέληε (5) θάζεηεο επίζεο αζύκκεηξεο γξακκέο ,ην νπνίν 

παξαπέκπεη ζε ήιην. Κάησ απεηθνλίδεηαη κηα αζύκκεηξε ηεζιαζκέλε γξακκή. Δλδηάκεζα ησλ 

παξαπάλσ, απεηθνλίδνληαη ηέζζεξα ζπηηάθηα δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο", ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΣΟΤ ΟΦΗΑ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
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 2. ΕΖΣΟΤΝΖ ΕΑΚΔΛΗΝΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 3. ΕΤΓΟΜΖΣΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 4. ΛΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΑ (ΓΗΟΤΛΖ) ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 5. ΜΑΣΡΟΘΔΟΓΧΡΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 
 
 6. ΠΑΓΧΝΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 7. ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΘΡΑΤΒΟΤΛΟΤ 
 
 8. ΡΑΠΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 9. ΠΑΝΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΜΗΥΑΖΛ 
 
 10. ΣΕΗΟΤΒΔΛΖ ΝΗΚΖΣΑ ηνπ ΜΑΡΗΝΟΤ 
 
 11. ΣΔΠΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ ΣΤΛΗΑΝΟΤ 
 
  

 2. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "Δ.Ε.Κ.Α. Δημιοςπγούμε Ένα Καλύηεπο Αύπιο 

ΥΑΡΗ ΔΑΜΑΚΟ" ,κε έκβιεκα ην νπνίν ζε ηέζζεξηο επάιιειεο γξακκέο πεξηιακβάλεη , κε 

ην λνύκεξν 10 ζε θπθιηθό ζρήκα πιαηζησκέλν κε ηα ρξώκαηα κπιε , πξάζηλν θαη θνύμηα , ην 

όλνκα ηεο παξάηαμεο νινγξάθσο κε θεθαιαία θαη πεδά γξάκκαηα ζε καύξν ρξώκα , ην 

νλνκαηεπώλπκν ηνπ Τπνςεθίνπ Γεκάξρνπ κε θεθαιαία καύξα γξάκκαηα." , ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 1. ΓΖΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ ηνπ ΟΦΟΚΛΖ 
 
 2. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 3. ΚΡΖΜΝΗΑΝΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 4. ΚΧΣΗΑΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΦΡΑΓΚΗΚΟΤ 
 
 5. ΜΠΔΛΛΑ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΘΡΑΤΒΟΤΛΟΤ 
 
 6. ΠΑΠΑΓΟΓΗΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 
 
 7. ΠΑΠΠΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 8. ΣΟΤΣΖ ΔΤΣΔΡΠΖ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 
 
        9.  ΥΡΖΣΑΚΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΖΛΗΑ 
  

 3. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΑΥΑΡΝΕΘ - ΜΑΖΘ ΜΠΟΡΟΤΜΕ" ,κε έκβιεκα 

"Αξηζηεξά ηίζεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ κε πνξηνθαιί ρξώκα θαη από θάησ ε ιέμε 

Αραξλείο κε ππνγξάκκηζε, δεμηά κέζα ζε πιαίζην ηίζεηαη ε θξάζε καδί κπνξνύκε κε  κηθξά  

γξάκκαηα  (ζε δύν γξακκέο)", ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη 

θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΧΣΖΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
 
 2. ΓΔΡΟΘΑΝΑΗΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
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 3. ΓΚΗΟΛΖ - ΥΑΡΗΣΗΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ (ΒΟΤΛΑ) ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
 
 4. ΘΔΟΓΟΗΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 
 
 5. ΚΟΚΚΑΛΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 6. ΣΑΜΟ ΑΛΦΡΔΓΟ ηνπ ΘΡΑΤΜΒΟΤΛΟΤ 
 
 7. ΦΑΡΑΕΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 
 4. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΑΥΑΡΝΕ ΤΠΕΡΗΦΑΝΟ ΔΗΜΟ" ,κε έκβιεκα 

"Σξεηο αθαλόληζηεο γξακκέο, ε αξηζηεξή πξάζηλε, ε δεμηά πνξηνθαιί θαη ε κεζαία κπιέ, νη 

νπνίεο ζρεκαηίδνπλ ην θεθαιαίν γξάκκα Άιθα θαη παξαπόδαο απηνύ αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία 

ην όλνκα ηνπ ζπλδπαζκνύ ΑΥΑΡΝΔ ΤΠΔΡΖΦΑΝΟ ΓΖΜΟ" , ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη 

νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 1. ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
 
 2. ΒΑΡΔΛΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 3. ΚΑΛΛΗΓΧΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
 
 4. ΚΑΡΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
 
 5. ΜΑΝΣΑΛΒΑΝΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΖ 
 
 6. ΜΠΑΨΡΑΚΣΑΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
 7. ΥΑΛΗΑΟΤ-ΣΟΠΚΑΡΟΓΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
  

 5. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "Θπακομακεδόνερ Οι Πολίηερ για ηην Πόλη μαρ 

Ανεξάπηηηορ ζςνδςαζμόρ" , κε έκβιεκα "Δηθαζηηθό Κεθαιαίν Θ (ε παύια ζε ζρήκα θύιινπ) 

θαη ιεθηηθό Θξαθνκαθεδόλεο Οη Πνιίηεο γηα ηελ Πόιε καο Αλεμάξηεηνο πλδπαζκόο" , ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 

 1. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΝΔΛΛΑ (ΝΔΛΛΖ) ηνπ ΓΖΜΟΘΔΝΖ 
 
 2. ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ (ΜΗΛΔΝΑ) ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 3. ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ ΘΔΟΛΟΓΟ (ΣΔΟ) ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ 
 
 4. ΛΗΡΑ ΜΑΡΚΔΛΛΑ ηνπ ΣΔΦΑΝΟΤ 
 
 5. ΜΑΣΘΑΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 6. ΝΗΚΑ ΠΤΡΗΓΧΝ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
 
 7. ΝΣΟΤΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 
 8. ΠΑΠΠΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 
 
 9. ΣΟΣΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
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 6. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΘΡΩΗ ΑΥΑΡΝΩΝ" ,κε έκβιεκα "ε 

ιέμε ΛΑΨΚΖ θαη από θάησ ε ιέμε ΤΠΔΗΡΧΖ θαη ζηα δεμηά ηνπο ππάξρεη παξάζηαζε 

γαξπθάιινπ κε κίζρν θαη θιίζε πξνο ηα αξηζηεξά" , ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη 

ππνςήθηνη ζύκβνπινη θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 

 1. ΒΑΗΛΑΚΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ηνπ Γεσξγίνπ 
 
 2. ΒΡΤΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ Ζιία 
 
 3. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ηαύξνπ 
 
 4. ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ Δπζηαζίνπ 
 
 5. ΚΗΟΓΛΟΤ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ηνπ Δπζηαζίνπ 
 
 6. ΚΟΡΔΝΣΕΔΛΖ ΜΑΡΗΑ ζπδ. Αζαλαζίνπ 
 
 7. ΚΟΤΣΡΑ ΑΘΑΝΑΗΑ ζπδ. Γεκεηξίνπ 
 
 8. ΣΑΡΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ Αξηζηείδε 
 
 9. ΣΗΜΠΟΤΚΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ Γεσξγίνπ 
 
 
 7. Σν ζπλδπαζκό κε ην όλνκα "ΝΕΑ ΔΤΝΑΜΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΠΑΡΑΣΑΞΗ 

ΠΟΛΘΣΩΝ", κε έκβιεκα "ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΌ ΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΓΔΝΣΡΟ" , ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππνςήθηνη ζύκβνπινη θνηλόηεηαο, ήηνη: 

 

 1. ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΑΖΜΑΚΖ 
 
 2. ΒΑΗΛΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 3. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 4. ΓΗΑΝΝΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
 
 5. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
 
 6. ΓΑΚΑΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 7. ΖΛΗΑΓΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 
 
 8. ΚΑΛΑΨΣΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΛΔΧΝΗΓΑ 
 
 9. ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (ΜΠΑΚΑΛΖ) ηνπ ΗΑΚΧΒΟΤ 
 
 10. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 
 11. ΠΑΠΑΠΟΤΛΟΤ ΣΡΗΑΓΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 
 
 
 

 
 
 Κξίζεθε, απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 11 Μαΐνπ 2019, ζε δεκόζηα, ζην 

αθξναηήξην, ζπλεδξίαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ απηνύ. 
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 Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα απζεκεξόλ. 
 

 H ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 
 

Ακριβές Αντίγραυο 
Υπηρεσιακό 

Αθήνα, ασθημερόν 
Η Γραμματέας 

 
Ιωάννα Νιάτα 
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