ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ

Αριθµός Απόφασης
46 / 2019

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

Αποτελούµενο από τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Φλετούρη Πρόεδρο Πρωτοδικών, Σπύρο
Καλδή Πρωτοδίκη, Ιωάννη Τσιφούκη Πρωτοδίκη - Εισηγητή και από τον Γραµµατέα Μιλτιάδη
Ψυλλάκη.
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του στις 3 Ιουλίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14.00 µµ, για να προβεί στην αυτεπάγγελτη διόρθωση:
Της

υπ’ αριθµ. 45 / 2-7-2019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας

(Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας), µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα των κοινοτικών
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και ανακηρύσσονται α) οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες
συνδυασµοί και οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι των συµβουλίων των κοινοτήτων
µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και β) οι πρόεδροι των κοινοτήτων µε
πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων µε τους αναπληρωµατικούς τους, του ∆ήµου
Χαλκιδέων.
Η ως άνω Πρόεδρος Πρωτοδικών, αφού έλαβε υπόψη της την προς
διόρθωση απόφαση και τις διατάξεις των άρθρων 315 επ. ΚΠολ∆ για την
διαδικασία διόρθωσης των αποφάσεων όρισε την προαναφερόµενη δικάσιµο, για
την ως άνω διόρθωση.
Η υπ’ αριθµ. 70 / 2019 σχετική πράξη της Προέδρου έλαβε αριθµό κατάθεσης
δικογράφου ειδικό 56 / 2019 και γενικό 2191 / 2019.
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ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύµφωνα µε το άρθρο 315 ΚΠολ∆, « Αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης
περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή
ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και
αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει µε νέα απόφασή του». Οι ακούσιες πληµµέλειες που
παρεισέφρησαν κατά την σύνταξη ή την καθαρογραφή της αποφάσεως και προκαλούν προφανή
ασυµφωνία µεταξύ δηλωθέντος και βουληθέντος πρέπει να προκύπτουν εµφανώς είτε από το
κείµενο αυτής είτε από τα πρακτικά της συζητήσεως, τις προτάσεις των διαδίκων ή γενικότερα
από τα δικόγραφά τους και όχι από νέα στοιχεία, ((βλ. Κεραµεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερµηνεία
ΚΠολ∆ Ι, 2000, 1-590, ο.π., 621, σηµ.1 και 2).
Στην προκειµένη περίπτωση, µε την µε αριθµό 70 /2019 πράξη της Προέδρου
Πρωτοδικών Χαλκίδας κινήθηκε αυτεπαγγέλτως η διαδικασία διόρθωσης της παραπάνω
αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας που δίκασε κατά την διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας και επικύρωσε τα αποτελέσµατα των κοινοτικών εκλογών της 26ης
Μαΐου 2019 και ανακήρυξε α) τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες συνδυασµούς και τους
τακτικούς και αναπληρωµατικούς συµβούλους των συµβουλίων των κοινοτήτων µε µόνιµο
πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και β) τους προέδρους των κοινοτήτων µε
πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων µε τους αναπληρωµατικούς τους, του ∆ήµου
Χαλκιδέων.
Κατά τα διαλαµβανόµενα στην ως άνω πράξη, ζητείται η αυτεπάγγελτη διόρθωση της
υπ’ αριθµ. 45 / 2-7-2019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Εκουσίας
∆ικαιοδοσίας), διότι εκ παραδροµής καταχωρίστηκε στο διατακτικό αυτής εσφαλµένα,
τόσο στην δεύτερη σελίδα του 38ου φύλλου, όσο και στην δεύτερη σελίδα του 47ου φύλλου
αυτής, ότι όσον αφορά στην υπ’ αριθµόν 13 Κοινότητα Φύλλων, από τον υπό στοιχείο (ΙΙ)
συνδυασµό «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» ανακηρύσσονται ως τακτικοί
σύµβουλοι οι Παπαγεωργίου Κων/νος και Τσάλα Γεωργία και ως αναπληρωµατικοί οι
Σεπετή Αικατερίνη, Σίµου Αργυρώ, Καρβελάς Κων/νος και Τουλούµης Χρήστος, αντί του
ορθού ότι, όσον αφορά στην υπ’ αριθµόν 13 Κοινότητα Φύλλων, από τον υπό στοιχείο (ΙΙ)
συνδυασµό «Αλλάζουµε» ανακηρύσσονται ως τακτικοί σύµβουλοι οι Παπαγεωργίου
Κων/νος και Τσάλα Γεωργία και ως αναπληρωµατικοί οι Σεπετή Αικατερίνη, Σίµου
Αργυρώ, Καρβελάς Κων/νος και Τουλούµης Χρήστος
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Η πράξη αρµοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου που
εξέδωσε την διορθωτέα απόφαση, το οποίο δικάζει κατά την εκούσια διαδικασία (άρθρ. 317
παρ.3, 318 ΚΠολ∆) και είναι νόµιµη, στηριζόµενη στα άρθρα 315 επ. ΚΠολ∆. Πρέπει συνεπώς
να ερευνηθεί περαιτέρω στην ουσία της.
Από τα προσκοµιζόµενα αποδεικτικά έγγραφα και δη το αντίγραφο της προς διόρθωση
αποφάσεως, αποδεικνύεται ότι το διατακτικό της ως άνω αποφάσεως του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Χαλκίδας από παραδροµή κατά τη σύνταξή της διατυπώθηκε ανακριβώς, ακριβώς
στα σηµεία που περιγράφονται στην υπό εξέταση πράξη η οποία πρέπει να γίνει δεκτή στο
σύνολό της.
Ως εκ τούτου πρέπει να διορθωθεί το ανακριβές διατακτικό της προαναφεροµένης
αποφάσεως, κατά τα οριζόµενα στο διατακτικό της παρούσας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
-∆ιατάσσει την διόρθωση του διατακτικού της µε αριθµό 45 / 2-7-2019 απόφασης του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (∆ιαδικασία Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας), τόσο στην δεύτερη
σελίδα του 38ου φύλλου, όσο και στην δεύτερη σελίδα του 47ου φύλλου αυτής, από το
εσφαλµένο ότι: όσον αφορά στην υπ’ αριθµόν 13 Κοινότητα Φύλλων, από τον υπό στοιχείο
(ΙΙ) συνδυασµό «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» ανακηρύσσονται ως τακτικοί
σύµβουλοι οι Παπαγεωργίου Κων/νος και Τσάλα Γεωργία και ως αναπληρωµατικοί οι
Σεπετή Αικατερίνη, Σίµου Αργυρώ, Καρβελάς Κων/νος και Τουλούµης Χρήστος, στο ορθό
ότι: όσον αφορά στην υπ’ αριθµόν 13 Κοινότητα Φύλλων, από τον υπό στοιχείο (ΙΙ)
συνδυασµό «Αλλάζουµε» ανακηρύσσονται ως τακτικοί σύµβουλοι οι Παπαγεωργίου
Κων/νος και Τσάλα Γεωργία και ως αναπληρωµατικοί οι Σεπετή Αικατερίνη, Σίµου
Αργυρώ, Καρβελάς Κων/νος και Τουλούµης Χρήστος.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Χαλκίδα, στις 3 Ιουλίου 2019.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Κωνσταντίνα Φλετούρη

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιλτιάδης Ψυλλάκης

∆ηµοσιεύθηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Χαλκίδα, στις 3
Ιουλίου 2019.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Κωνσταντίνα Φλετούρη

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιλτιάδης Ψυλλάκης
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