ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 55/2014
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές Μαρία Φανή Παλαμίδη, Πρόεδρο
Πρωτοδικών, Αθηνά Χόντζια, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και Ειρήνη Κουτρουμπή, Πρωτοδίκη,
και από τη Γραμματέα Παρασκευή Ευσταθίου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 15 Iουλίου 2014 για να δικάσει τη με
αριθμό έκθεσης κατάθεσης 67/2014 με αριθμό 144/15.7.2014 πράξη της διευθύνουσας το
Πρωτοδικείο Χαλκίδας περί αυτεπάγγελτης διόρθωσης της με αριθμό 50/2014 απόφασης
αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες
συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι κάθε
συνδυασμού, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι
Σύμβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων με τους αναπληρωματικούς τους, στον Δήμο Ιστιαίας
Αιδηψού, μετά τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τη διάταξη του άρθρου 315 KΠολΔ, που ορίζει ότι μπορεί το Δικαστήριο με αίτηση
κάποιου διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως να προβεί στη διόρθωση απόφασης, αν περιέχονται σ'
αυτή λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της έχει διατυπωθεί με ελλείψεις ή
ανακρίβειες, προκύπτει ότι η διόρθωση της απόφασης είναι δυνατή, όταν υπάρχουν σ' αυτή
σφάλματα που οφείλονται σε ασυμφωνία μεταξύ αυτών, που ήθελε το Δικαστήριο, και
αυτών, που έχουν διατυπωθεί στην απόφαση. Με τη διαδικασία της διόρθωσης της
απόφασης σκοπείται η αποσαφήνιση της διατύπωσης της απόφασης και η αποτύπωση του
αληθούς περιεχομένου της, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια της, ούτε να προσβάλλεται το
δεδικασμένο, που απορρέει απ` αυτήν. Αντικείμενό της δεν αποτελούν διαγνωστικά
σφάλματα του Δικαστηρίου, που αναφέρονται στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή ουσιαστικής
διάταξης, καθώς και στην εκτίμηση των αποδείξεων και που αίρονται μόνο με την οδό των
ενδίκων μέσων, αλλά ακούσιες πλημμέλειες, που παρεισφρύουν κατά τη σύνταξη ή την
καθαρογραφή της απόφασης (ΑΠ 1595/2003 Δνη 2004.724). H διόρθωση γίνεται με βάση το
σύνολο της απόφασης και, γενικά τα στοιχεία της δίκης, από τα οποία ορίζεται το περιεχόμενό
της, δεν επιτρέπεται δε μόνον όταν τα σφάλματα, που αποδίδονται στην απόφαση,
αναφέρονται στην ερμηνεία ή την εφαρμογή ουσιαστικής διατάξης νόμου ή στην εκτίμηση
των αποδείξεων (OλAΠ 5/1992 NοB 40. 708, AΠ 1123/1989 EEN 1990. 401, AΠ 92/1989 EEN
1990. 15, EA 3137/1994 NοB 42. 1184, ΕA 9489/1991 NοB 40. 570).
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Στην προκειμένη περίπτωση, με τη με αριθμό 144/2014 Πράξη ορισμού δικασίμου της
Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας, ορίσθηκε αυτεπαγγέλτως η παρούσα δικάσιμος, για τη
διόρθωση της με αριθμό 50/2014 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου με την οποία με την
οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί και
αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι κάθε συνδυασμού, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί
Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι Σύμβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων με τους
αναπληρωματικούς τους, στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού, μετά τη διενέργεια των εκλογών της
18ης Μαΐου 2014, ζητείται δε να διορθωθεί η ανωτέρω απόφαση στη σελ 28 ως προς τα
όνομα της αναφερόμενης ως εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας Αβγαριάς
Παναγιωτοπούλου Ειρήνης στο ορθό από το αναγραφόμενο λανθασμένο
Παπαναγιωτοπούλου Ειρήνης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η πράξη αρμόδια καθ'
ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό με την προκειμένη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των
άρθρων 315, 317, 318 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.
Από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη δικογραφία αποδεικνύεται ότι στη με
αριθμό 50/2014 απόφαση στο 14ο φύλλο, δεύτερη σελ, στίχος 20 και στο 27 φύλλο σελ πρώτη
στιχος τελευταίος αναγράφεται ως εκλεγείσα εκπρόσωπος στην τοπική κοινότητα Αβγαριάς
από το συνδυασμό Δυναμική Πρωτοβουλία η Παπαναγιωτοπούλου Ειρήνη του Γερασίμου,
ενώ το επίθετο της εκπροσώπου είναι Παναγιωτοπούλου Ειρήνη, όπως αποδεικνύεται και
από την με αριθμό 33/2014 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου με την οποία έγινε η
ανακήρυξη των συνδυασμών (σελ 69 αυτής) Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση
πράξη ως βάσιμη στην ουσία της κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της υπ’ αριθμ 50/2014 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (εκούσια δικαιοδοσία) στο 14ο φύλλο, δεύτερη σελ, στίχος 20 και στο
27 φύλλο πρώτη σελ στιχος τελευταίος από το λανθασμένο «Παπαναγιωτοπούλου Ειρήνη»
στο ορθό «Παναγιωτοπούλου Ειρήνη ».
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στη Χαλκίδα, στις 15 Ιουλίου 2014.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα, στις
17 Ιουλίου 2014, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων Δικηγόρων τους.-

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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