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ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

---------------------- 

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αικατερίνη Τσουρούτη, Πρόεδρο 

Πρωτοδικών, Παρασκευή – Ειρήνη Δασούκη, Πρωτοδίκη, Αγγελική 

Γασπαράτου, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Σοφία 

Καφήρα. 

Συνεδρίασε εκτάκτως δημόσια στο ακροατήριό του την 11η Μαΐου 

2019 και ώρα 11.00 π.μ. κατόπιν της υπ’ αριθμ. 46/2019 πράξης της 

Προέδρου Πρωτοδικών Ηλείας, για να προβεί, σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 

του Ν. 4555/2018, στην ανακήρυξη των νόμιμα δηλωθέντων 

συνδυασμών των υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, 

συνδυασμών των  υποψηφίων συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο 

πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και προέδρων κοινοτήτων 

με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, που υπάγονται 

στην Περιφέρεια του Δήμου Ζαχάρως για τις  Δημοτικές Εκλογές, οι 

οποίες πρόκειται να διεξαχθούν στις 26 Μαΐου του 2019. 

 

  ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4555/2018, νόμιμα φέρονται 

ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου οι κατωτέρω δηλώσεις συνδυασμών 

των υποψηφίων Δημάρχων, υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, 

υποψηφίων Συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των 

τριακοσίων (300) κατοίκων και οι κατωτέρω δηλώσεις των υποψηφίων 



 

Προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) 

κατοίκων, προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι για τις Γενικές 

Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. 

Πρέπει λοιπόν να ερευνηθεί, αν ο καθένας από αυτούς τους 

συνδυασμούς, καθώς και έκαστος από τους υποψήφιους Προέδρους 

κοινοτήτων, συγκεντρώνει  όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έγκυρη 

ανακήρυξή του. 

Από τη διεξοδική έρευνα καθεμίας από τις δηλώσεις καταρτίσεως 

των παραπάνω συνδυασμών και καθεμίας από τις δηλώσεις υποψηφίων 

Προέδρων Κοινοτήτων προέκυψαν τα ακόλουθα:  

Α) Στο άρθρο 13 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Προσόντα 

εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 4555/2018, ορίζεται ότι « 1. 

Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί: α) ο δημότης που έχει την ικανότητα να 

εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την 

ημέρα διενέργειας των εκλογών…». Περαιτέρω, στο άρθρο 18 του Ν. 

3852/2010 με τίτλο «Υποψηφιότητες – Κατάρτιση συνδυασμών», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 4555/2018, ορίζονται τα εξής: 

«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, …, 4. Ο συνδυασμός 

καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του. Στη 

δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά: α) … 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. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος 

του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος… 5. Στη δήλωση 

επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού: α) … β) Υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το 

συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και ότι 

δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη 
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αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της 

εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του 

άρθρου 14 του παρόντος…, …, 8. Αν με τη δήλωση του συνδυασμού δεν 

προσκομίζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 δικαιολογητικά για 

κάποιον υποψήφιο, ο υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται…, 9. Αν η 

δήλωση του συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία της 

παραγράφου 4 του παρόντος … και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η 

δήλωση είναι απαράδεκτη». Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων 

συνάγεται ότι εφόσον υποβάλει κάποιος υποψήφιος δήμαρχος υπεύθυνη 

δήλωση, με την οποία δηλώνει αναληθώς ότι δεν έχει στερηθεί κάποιο 

πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των 

δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, η εν λόγω 

αναληθής και συνεπώς άκυρη δήλωσή του καθιστά απαράδεκτη τη 

δήλωση υποψηφιότητάς του και κατ’ ακολουθία τη δήλωση 

υποψηφιότητας του συνδυασμού στο σύνολό του, αφού ο νόμος για το 

παραδεκτό της τελευταίας αυτής δήλωσης ρητά προϋποθέτει 

υποψηφιότητα δημάρχου. Σημειώνεται ότι η ελλείπουσα κατ’ 

αποτέλεσμα λόγω απαραδέκτου υποψηφιότητα δημάρχου δεν μπορεί να  

αναπληρωθεί από τον πρώτο υποψήφιο του συνδυασμού, καθώς η 

τελευταία αναπλήρωση χωρεί μόνον εάν ελλείπει εξ αρχής η αντίστοιχη 

ένδειξη παντελώς και ουχί εάν ο προταθείς υποψήφιος δήμαρχος 

στερείται κάποιο από τα προσόντα εκλογιμότητας που αναφέρονται στο 

άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. Επιπλέον, στο άρθρο 

61 ΠΚ ορίζεται ότι όταν ο δράστης καταδικάζεται σε  φυλάκιση,  με  

εξαίρεση  τις περιπτώσεις  που  προβλέπει ειδικά ο νόμος, επιβάλλεται 

και αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για ένα έως πέντε έτη αν η 

ποινή που επιβλήθηκε είναι τουλάχιστον ενός έτους, στο άρθρο 63 ΠΚ 

ορίζεται ότι η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων έχει ως συνέπεια 

ότι εκείνος που καταδικάστηκε: 1)  χάνει  οριστικά  τα  αιρετά  δημόσια, 

δημοτικά ή κοινοτικά αξιώματά του, τις  δημόσιες, δημοτικές ή 

κοινοτικές θέσεις που κατείχε, 2) δεν μπορεί να αποκτήσει τα παραπάνω 

κατά το χρόνο που ορίζει η απόφαση στις  περιπτώσεις του άρθρου 61 

ΠΚ και 3) δεν μπορεί, κατά τη διάκριση του προηγούμενου αριθμού α) 



 

να ψηφίζει και να εκλέγεται στις πολιτικές, δημοτικές ή κοινοτικές 

εκλογές, ενώ το άρθρο 65 ΠΚ ορίζει ότι το αποτέλεσμα της ολικής 

αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων αρχίζει μόλις η απόφαση γίνει 

αμετάκλητη.  

Στην προκειμένη περίπτωση για την εκλογή δημοτικών αρχών του 

Δήμου Ζαχάρως υποβλήθηκε, μεταξύ άλλων, η από 5ης Μαΐου 2019 

δήλωση κατάρτισης συνδυασμού με το όνομα “ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”.  Με την ανωτέρω δήλωση προτάθηκε ρητά υποψήφιος 

δήμαρχος Ζαχάρως ο Πανταζής Xρονόπουλος του Χρήστου, ως 

επικεφαλής του ανωτέρω συνδυασμού, ο οποίος δήλωσε προς το 

Δικαστήριο τούτο, δυνάμει της από 05-05-2019 υπεύθυνης δήλωσής 

του, μεταξύ άλλων, ότι έχει λήξει η πρόσκαιρη αποστέρηση των 

πολιτικών του δικαιωμάτων στις 17 Ιανουαρίου 2019. Ομοίως, ο 

Γεώργιος Μπάμης του Παναγιώτη, προκειμένου να ανακηρυχθεί 

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της εκλογικής περιφέρειας Ζαχάρως 

με τον ίδιο ως άνω συνδυασμό, δήλωσε προς το Δικαστήριο τούτο, 

δυνάμει της από 05-05-2019 υπεύθυνης δήλωσής του, μεταξύ άλλων, 

ότι έχει λήξει η πρόσκαιρη αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων 

στις 17 Ιανουαρίου 2019. Πλην όμως, ενόψει της μη αδιάστικτης 

διατύπωσης των ανωτέρω δηλώσεων, ακολούθησε αυτεπάγγελτη έρευνα 

του Δικαστηρίου τούτου, από την οποία προέκυψαν τα εξής: Δυνάμει της 

υπ’ αριθμ. 61–62–63/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, 

η οποία εκδόθηκε κατ’ έφεση της υπ’ αριθμ. 1194/2016 απόφασης του 

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας, καταδικάστηκε ο Πανταζής 

Χρονόπουλος του Χρήστου για ηθική αυτουργία σε απιστία στην 

υπηρεσία με ελάττωση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε συνολική ποινή 

φυλάκισης δεκαοκτώ (18) μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική 

και του χορηγήθηκε προθεσμία δύο (2) ετών για την καταβολή του 

ποσού της μετατροπής, ενώ ο Γεώργιος Μπάμης του Παναγιώτη για 

ηθική αυτουργία σε άμεση συνέργεια σε απιστία,  σε ποινή φυλάκισης 

ενός (1) έτους, η  εκτέλεση της οποίας ανεστάλη για τρία (3) έτη και 

επιβλήθηκε σε έκαστο από τους εν λόγω κατηγορουμένους αποστέρηση 

των πολιτικών δικαιωμάτων του για ένα (1) έτος. Κατά της ανωτέρω 
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απόφασης ασκήθηκε από τον Πανταζή Χρονόπουλο του Χρήστου η με 

αριθμό 15/10-05-2018 αναίρεση, η οποία απορρίφθηκε με τη με 

αριθμό 1180/16-07-2018 απόφαση του Αρείου Πάγου και συνεπώς, η 

ως άνω απόφαση του Εφετείου Πατρών κατέστη αμετάκλητη, κατά τους 

ορισμούς του άρθρου 546 παρ. 2 ΚΠΔ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα 

αναφερόμενα στην ως άνω μείζονα σκέψη, αναληθώς δήλωσε ο Πανταζής 

Χρονόπουλος του Χρήστου, δυνάμει της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, 

ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων του τη 17η 

Ιανουαρίου 2019, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα της αποστέρησης αυτών 

άρχισε την 16η-07-2018, οπότε κατέστη αμετάκλητη η ως άνω 61–62–

63/2018 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών και συνεπώς, μέχρι 

την 26η Μαΐου 2019 δεν θα έχει παρέλθει η διάρκεια της αποστέρησης. 

Όσον αφορά τον Γεώργιο Μπάμη του Παναγιώτη, από τα 

προαναφερόμενα στη μείζονα πρόταση προκύπτει ότι ουδέποτε άρχισε το 

αποτέλεσμα της ολικής αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων που του 

επιβλήθηκε δυνάμει της 61–62–63/2018 απόφασης του Τριμελούς 

Εφετείου Πατρών, δεδομένου ότι η κύρια ποινή που του επιβλήθηκε με 

την ίδια απόφαση, ανεστάλη επί τριετία, με αποτέλεσμα να συνανασταλεί 

και η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, η 

οποία θα εξαλειφθεί με την κύρια ποινή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 104 παρ. 2 του ΠΚ. Κατά συνέπεια, εξαιτίας της υποβολής της 

ανωτέρω αναληθούς και άκυρης υπεύθυνης δήλωσης καθίσταται 

απαράδεκτη η δήλωση υποψηφιότητας του Πανταζή Χρονόπουλου του 

Χρήστου ως υποψηφίου δημάρχου και, κατ’ ακολουθία, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, και  η δήλωση 

υποψηφιότητας στο σύνολό του του συνδυασμού με το όνομα 

«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ», ο οποίος (συνδυασμός) δεν πρέπει να 

ανακηρυχθεί για τις Γενικές Εκλογές της 26ης Μαΐου του 2019.     

Β) Οι λοιπές υποψηφιότητες κατατέθηκαν σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον νόμο. Συγκεκριμένα: 

α) Οι υποψηφιότητες για την εκλογή του Δημάρχου και των 

Δημοτικών Συμβούλων κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4555/2018, 



 

κατά συνδυασμούς. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει: α) τον υποψήφιο 

δήμαρχο και β) τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά εκλογική 

περιφέρεια, σε αριθμό  ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών που 

αντιστοιχούν σε αυτή και με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα 

τοις εκατό (50%). Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από 

κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, 

του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού ( άρθρο 

18 §1 περ.α , β, §§§2,3, 4 περ.γ, όπως η περ. γ' αντικαταστάθηκε ως άνω 

με το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.4604/2019, ΦΕΚΑ 50/26.3.2019). 

β) Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των Συμβούλων των 

κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 

κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 18Α του Ν.3852/2010, όπως το 

άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4555/2018, κατά 

συνδυασμούς. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψήφιους 

συμβούλους της κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων είναι 

ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας 

κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό 

(50%).Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται 

σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού 

αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού (άρθρο 

18Α §§1,2 και §5 του Ν 3852/2010, όπως η παρ.5 αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 52 §2 του Ν.4604/2019) 

 γ) Οι υποψηφιότητες για την εκλογή Προέδρων κοινοτήτων με 

μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, κατατέθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 18Β του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4555/2018, άνευ συνδυασμού, με 

γραπτή δήλωση κάθε μεμονωμένου υποψηφίου. 

Γ) Όλες οι λοιπές (πλην των ανωτέρω υπό Α) υποβληθείσες 

δηλώσεις έχουν συνταχθεί με τον συστατικό τύπο που προβλέπεται στον 

νόμο. Συγκεκριμένα : 

1) Στις δηλώσεις  των συνδυασμών υποψηφίων για την κατάρτιση  

του δημοτικού συμβουλίου αναγράφονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 18 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με 



φύλλο της υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας 
 

το άρθρο 14 του Ν.4555/2018: α) Το όνομα και το έμβλημα του 

συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, το οποίο εκτός από μια σύντομη 

περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται, 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 

αναγράφονται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το 

πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αυτής. Οι εκλογικές 

περιφέρειες αναγράφονται με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. 

2) Στις δηλώσεις των συνδυασμών υποψηφίων Συμβούλων 

κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 

αναγράφονται κατά σειρά, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 18Α του 

Ν.3852/2010, :  α) Το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, , εφόσον 

αυτό υπάρχει, το οποίο εκτός από μια σύντομη περιγραφή μπορεί και να 

απεικονίζεται, β) το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των 

υποψηφίων συμβούλων, με αλφαβητική σειρά επωνύμων. Η αναγραφή 

των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων γίνεται κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ανωτέρω νόμου. 

3) Στις δηλώσεις υποψηφιότητας Προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο 

πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων αναγράφονται, σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 18B του Ν.3852/2010: α) το επώνυμο, το 

όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου και β) η κοινότητα, την οποία 

αφορά η υποψηφιότητα. 

Δ) Όλες οι λοιπές (πλην των ανωτέρω υπό Α) δηλώσεις 

υποψηφιοτήτων περιλαμβάνουν τα εξής: 

 1) Οι δηλώσεις των συνδυασμών υποψηφίων για την κατάρτιση  

του δημοτικού συμβουλίου : Υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά 

εκλογική περιφέρεια σε αριθμό κατ’ ελάχιστο ίσο  με τον αριθμό των 

εδρών που αντιστοιχούν σε αυτή, με δυνατότητα προσαύξησης έως και 

πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται 

στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της 

μονάδας και άνω. Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από 

κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, 



 

του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού. Τυχόν 

δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, 

εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω (άρθρο 18§4 

περ.γ του Ν.3852/2010).  

 2) Οι δηλώσεις  κατάρτισης των συνδυασμών υποψηφίων 

Συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) 

κατοίκων: Υποψήφιους  συμβούλους σε αριθμό κατ’ ελάχιστο ίσο  με τον 

αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας, με 

δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν 

δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, 

εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των 

υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 

σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των 

υποψηφίων του οικείου συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα 

είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω (άρθρο 18Α §5 του 

Ν.3852/2010).  

 3) Οι δηλώσεις υποψηφιότητας Προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο 

πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων: Μεμονωμένους 

υποψηφίους, καθώς δεν επιτρέπονται συνδυασμοί. 

Ε) Όλες οι λοιπές (πλην των ανωτέρω υπό Α) δηλώσεις 

υποβλήθηκαν μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τις 

διατάξεις των άρθρων 18 §10, 18 Α §8, 18 Β §4  του Ν. 3852/2010, 

δηλαδή μέχρι τη 12η  νυχτερινή της 5ης Μαΐου του 2019 (05.05.2019). 

Η υποβολή τους δε στην Πρόεδρο Πρωτοδικών Ηλείας είναι σύννομη. 

ΣΤ) Κάθε από τις ανωτέρω υπό Β, Γ, Δ, Ε δηλώσεις συνοδεύεται 

από τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο νόμος. Συγκεκριμένα :  

1) Οι δηλώσεις  των συνδυασμών υποψηφίων για την κατάρτιση  

του δημοτικού συμβουλίου συνοδεύονται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η 

παρ. 5 άρθρου 18 Ν. 3852/2010, από: α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο 

οποίο βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψήφιου στο δημοτολόγιο του 

Δήμου Ζαχάρως Νομού Ηλείας, όπου θέτει υποψηφιότητα ή 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Ζαχάρως Νομού 
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Ηλείας, στον οποίο είναι υποψήφιος, στο οποίο αναγράφεται ο 

υποψήφιος με την επισήμανση ότι είναι δημότης του Δήμου αυτού 

(κανονική εγγραφή). β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι 

αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη 

συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και ότι δεν έχει στερηθεί κανένα 

πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των 

δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και 

ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του 

ανωτέρω νόμου. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής του δηλούντος. γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. 

ή παράβολο «ή ηλεκτρονικό παράβολο» από το οποίο προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος δήμαρχος και κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος έχει 

καταθέσει υπέρ του δημοσίου το ποσό των διακοσίων (200) και πενήντα 

(50) ευρώ, αντίστοιχα.  

2) Οι δηλώσεις  των συνδυασμών υποψηφίων Συμβούλων 

κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 

συνοδεύονται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ. 6 άρθρου 18Α Ν. 

3852/2010, από : α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο  βεβαιώνεται η 

εγγραφή του υποψήφιου στο δημοτολόγιο του Δήμου Ζαχάρως Νομού 

Ηλείας, όπου θέτει υποψηφιότητα, ή πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης του Δήμου Ζαχάρως Νομού Ηλείας, στον οποίο είναι 

υποψήφιος, στο οποίο αναγράφεται ο υποψήφιος με την επισήμανση ότι 

είναι δημότης του Δήμου αυτού (κανονική εγγραφή). β) Υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το 

συγκεκριμένο αξίωμα και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του 

δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων 

αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν 

συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του ανωτέρω 

νόμου. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής του δηλούντος. γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή 

παράβολο «ή ηλεκτρονικό παράβολο» από το οποίο προκύπτει ότι κάθε 

υποψήφιος σύμβουλος κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου, 

αντίστοιχα, το ποσό των δέκα (10) ευρώ.  



 

 3) Οι δηλώσεις υποψηφιότητας Προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο 

πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων συνοδεύονται, σύμφωνα 

με τα όσα ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 18Β Ν. 3852/2010, από : α) 

Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο βεβαιώνεται η εγγραφή του 

υποψήφιου στο δημοτολόγιο του Δήμου Ζαχάρως Νομού Ηλείας, όπου 

θέτει υποψηφιότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

Δήμου Ζαχάρω, στον οποίο είναι υποψήφιος, στο οποίο αναγράφεται ο 

υποψήφιος με την επισήμανση ότι είναι δημότης του Δήμου αυτού 

(κανονική εγγραφή).β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει 

στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη 

αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της 

εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του 

άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος. γ) Αποδεικτικό 

είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο «ή ηλεκτρονικό παράβολο» από το οποίο 

προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου, 

αντίστοιχα, το ποσό των δέκα (10) ευρώ.  

  Ζ) Σύμφωνα με τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, οι μεν υποψήφιοι 

Δήμαρχοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο ) έτος της ηλικίας 

τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, οι δε υποψήφιοι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινοτήτων και υποψήφιοι 

Πρόεδροι Κοινοτήτων έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της 

ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών (άρθρο 13 του 

Ν.3852/2010). 

 Η) Οι επωνυμίες και τα εμβλήματα, που ορίζουν μερικοί από τους 

συνδυασμούς υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων 

Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, δεν 

εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των διατάξεων των  άρθρων 18 §7 και 18Α 

§7  του Ν.3852/2010. 

 Θ) Στους κατατιθέμενους συνδυασμούς, ο αριθμός των 

υποψήφιων από κάθε φύλο ανέρχεται : 

1) Στις δηλώσεις των συνδυασμών υποψηφίων για την κατάρτιση  

του δημοτικού συμβουλίου ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών 
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συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό 

(40%), τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου 

συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη 

ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και 

άνω (άρθρο 18§4 περ.γ του Ν.3852/2010).  

2) Στις δηλώσεις  των συνδυασμών υποψηφίων Συμβούλων 

κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ο 

αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε 

ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού 

των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα 

είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω (άρθρο 18Α §5 του 

Ν.3852/2010).  

Ι) Με την από 09-5-2019 (αριθμ. πρωτ. 347/09.05.2019) δήλωση 

παραίτησης η Σοφία Κοκκώνη του Αθανασίου παραιτήθηκε από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 251/04-05-2019 υποψηφιότητά της ως Προέδρου της 

Κοινότητας Ταξιαρχών, που έχει μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) 

κατοίκων. 

     Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, επειδή όλες οι υποβληθείσες 

δηλώσεις, πλην αυτής του συνδυασμού με το όνομα «ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ», όπως αναφέρθηκε ανωτέρω υπό στοιχείο (Α), και αυτής 

της Σοφίας Κοκκώνης του Αθανασίου λόγω της παραίτησής της υπό 

στοιχείο (Ι), έχουν υποβληθεί έγκαιρα και παραδεκτά, πρέπει οι λοιποί 

συνδυασμοί των υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, οι 

συνδυασμοί των υποψηφίων Συμβούλων κοινότητας με μόνιμο 

πληθυσμό άνω  των τριακοσίων (300) κατοίκων και οι υποψήφιοι 

Πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) 

κατοίκων, που περιέχονται στις δηλώσεις αυτές,  να ανακηρυχθούν για 

τις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου  2019, κατά τη χρονική σειρά, 

που οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν νομοτύπως στην Πρόεδρο 

Πρωτοδικών, καθώς και να εγκριθεί η συμπερίληψη του ονόματος 

εκάστου υποψηφίου Προέδρου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως 

τριακοσίων (300) κατοίκων, κατά αλφαβητική σειρά, στο ενιαίο 



 

ψηφοδέλτιο που θα καταρτιστεί για τις ανάγκες της εκλογικής 

διαδικασίας,  όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ για τις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 

τους κατωτέρω αναφερόμενους α) συνδυασμούς υποψηφίων Δημάρχων 

και υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων,  β) συνδυασμούς υποψηφίων 

Συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω  των τριακοσίων (300) 

κατοίκων και γ) υποψηφίους Προέδρους κοινοτήτων με μόνιμο 

πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων  

 

Α) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 

1) Τον Συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΧΑΡΩΣ - 

ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ» και με έμβλημα τη λέξη «ΛΑΪΚΗ» και από κάτω τη λέξη 

«ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με 

μίσχο και κλίση προς τα αριστερά, στον οποίο περιλαμβάνονται οι : 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 

Υποψήφιος Δήμαρχος 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Εκλογική Περιφέρεια Ζαχάρως 

1)ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2)ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

3)ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

4)ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 

5)ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

6)ΓΚΟΤΣΗ ΓΚΟΥΤΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΦΩΦΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

7)ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

8)ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9)ΚΑΛΛΙΦΕΙΔΑ ΦΑΙΔΡΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ 

10)ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΣΗΦ 

11)ΚΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

12)ΚΑΡΠΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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13)ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

14)ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

15)ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

16)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

17)ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 

18)ΣΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΙΑ) του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 

19)ΤΡΙΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΣΗΜΑΚΗ 

20)ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

21)ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

22)ΨΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) του ΚΑΝΕΛΛΟΥ 

 

Εκλογική Περιφέρεια  Φιγαλείας 

1)ΒΑΓΙΑ ΧΑΜΠΙΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΤΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

2)ΛΟΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

3)ΛΩΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

2) Τον Συνδυασμό με την επωνυμία «ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ» και 

με έμβλημα «νέα δημοτική αρχή», στον οποίο περιλαμβάνονται οι : 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

Υποψήφιος Δήμαρχος 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Εκλογική Περιφέρεια Ζαχάρως 

1)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

2)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

3)ΑΛΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

4)ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

5)ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

6)ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

7)ΓΡΙΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

8)ΔΕΔΕΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

9)ΖΗΡΟΥ-ΚΑΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

10)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

11)ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 



 

12)ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

13)ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

14)ΚΛΙΜΑΝΤΙΡΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ 

15)ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ (ΝΙΚΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

16)ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

17)ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ 

18)ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

19)ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

20)ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

21)ΠΑΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

22)ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ (ΓΕΙΤΟΝΑΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

23)ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

24)ΣΚΑΛΤΣΑ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

25)ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΥΚΙΟΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

26)ΤΖΙΡΑΧΟΥ (ΑΛΑΠΑΚΗ) ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

27)ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

Εκλογική Περιφέρεια  Φιγαλείας 

1)ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

2)ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

3)ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

4)ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

5)ΤΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

 

Β) ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

1) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ 

Τον Συνδυασμό με το όνομα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

2)ΚΟΤΤΑ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

3)ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

4)ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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5)ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

6)ΣΤΡΙΓΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

7)ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

2) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣ 

α) Τον Συνδυασμό  με το όνομα «ΖΑΧΑΡΩ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

2)ΑΡΓΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

3)ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

4)ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

5)ΔΑΪΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

6)ΔΡΙΛΛΙΑ ΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

7) ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

8)ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

9)ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΤΣΑ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 

10)ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

11)ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

 

β) Τον Συνδυασμό με το όνομα  «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΖΑΧΑΡΩ» 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

2)ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 

3)ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

4)ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

5)ΔΡΙΛΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

6)ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

7)ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

8)ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

3) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ 

α) Τον Συνδυασμό με το όνομα   «ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ» 



 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

2)ΔΟΥΚΑ ΒΑΪΑ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ 

3)ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

4)ΚΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

5)ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

6)ΣΥΡΤΖΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

β) Τον Συνδυασμό με το όνομα «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟ»  

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 

2)ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

3)ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

4)ΜΑΚΡΗ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

5)ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

6)ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

4) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΡΕΟΥ 

α) Τον Συνδυασμό με το όνομα «ΛΕΠΡΕΟ –ΜΠΡΟΣΤΑ»  

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2)ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

3)ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

4)ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

5)ΚΟΥΚΛΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

6)ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

7)ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

8)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

β) Τον Συνδυασμό με το όνομα «ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 
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1)ΒΛΑΜΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

2)ΒΛΑΧΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ 

3)ΔΑΠΟΝΤΕΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

4)ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

5)ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

6)ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 

7)ΠΛΕΥΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

8)ΡΟΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 

5) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 

α) Τον Συνδυασμό με το όνομα  «ΜΠΟΡΟΥΜΕ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»  

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΒΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2)ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

3)ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

4)ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

5)ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

6)ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΟΥ 

7)ΠΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

8)ΦΑΜΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 

β) Τον Συνδυασμό με το όνομα «ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2)ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

3)ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

4)ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

5)ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 

6)ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

7)ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

8)ΠΙΤΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 



 

6) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

α) Τον Συνδυασμό με το όνομα «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΕΟΧΩΡΙ»  

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΑΓΡΑΠΗΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 

2)ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΖΑΝΕΤΟΥ 

3)ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

4)ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

5)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

β) Τον Συνδυασμό με το όνομα  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας 

1)ΑΓΡΑΠΗΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

2)ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

3)ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

4)ΚΟΡΜΑ-ΣΚΑΛΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΝΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

5)ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

6)ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

 

7) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 

α) Τον Συνδυασμό με το όνομα  «ΞΗΡΟΧΩΡΙ ΜΠΡΟΣΤΑ – ΗΘΟΣ – 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ»  

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΟΥ 

2)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

3)ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

4)ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

5)ΜΠΕΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ συζ. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 

6)ΞΥΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

 

β) Τον Συνδυασμό με το όνομα «ΕλπίΖΩ για το Ξηροχώρι» 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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2)ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ 

3)ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

4)ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

5)ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

6)ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

7)ΜΠΕΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

8)ΤΣΑΜΠΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

8) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΙΝΩΝ 

α) Τον Συνδυασμό με το όνομα  «ΣΧΙΝΟΙ-ΠΡΟΟΔΟΣ»  

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

2)ΖΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΟΛΥΖΩΗ 

3)ΚΑΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

4)ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

5)ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

β) Τον Συνδυασμό με το όνομα «ΣΧΙΝΩΝ ΕΝΩΣΙΣ»  

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας: 

1)ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

2)ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

3)ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

4)ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ-ΖΩΗ του ΠΟΛΥΖΩΗ 

5)ΚΛΩΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

6)ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Γ) ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 300 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

Κοινότητα Αγίου Ηλία 

1)ΖΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

2)ΜΠΕΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 



 

3)ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

Κοινότητα Ανηλίου 

1)ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

2)ΦΛΕΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

Κοινότητα Αρήνης 

1)ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

2)ΠΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3)ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

4)ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 

Κοινότητα Αρτέμιδας 

1)ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 

2)ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 

Κοινότητα Καλίδονας 

1)ΜΠΟΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2)ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

3)ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Κοινότητα Κρυονερίου 

ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Κοινότητα Μακίστου 

1)ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

2)ΠΟΘΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Κοινότητα Μηλέας 

1)ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

2)ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 

 

Κοινότητα Μίνθης 
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1)ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

2)ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΒΕΛΟΥΔΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

 

Κοινότητα Περιβολίων 

1)ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

2)ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

3)ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

 

Κοινότητα Πετραλώνων  

1)ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

2)ΚΑΠΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

3)ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

Κοινότητα Πρασιδακίου 

1)ΤΡΙΜΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

2)ΤΡΙΜΜΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ 

3)ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

4)ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 

 

Κοινότητα Ροδινών  

1)ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

2)ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

3)ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

Κοινότητα Σμέρνας  

1)ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

2)ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

 

Κοινότητα Στομίου  

1)ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2)ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

 

Κοινότητα Ταξιαρχών 



 

1)ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ 

2)ΜΠΑΝΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

3)ΠΛΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

4)ΨΑΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ 

  

Κοινότητα Φιγαλείας 

1)ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2)ΦΑΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

 

Κοινότητα Χρυσοxωρίου 

1)ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2)ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ 

3)ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στον Πύργο στις 11 Μαΐου 2019, 

δημοσιεύτηκε δε σε έκτακτη συνεδρίαση στο ακροατήριό του την ίδια 

ημερομηνία.  

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 


