
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 Αριθμός Απόφασης 

328/2019 
 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) 
 

Αποτελούμενο από τους δικαστές Παναγιώτη Καρακωνσταντή, Πρόεδρο Πρωτοδικών-Εισηγητή, Ιωάννη 

Μασσαλή και Ελευθέριο Αγγελίδη, Πρωτοδίκες, τους οποίους όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς 

Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Χαράλαμπο Υφαντή. 

      Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11/5/2019, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη  
 
 των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη  
 
 συμβούλων κοινοτήτων για τις  τρεις (3) κοινότητες  του Δήμου Καλλιθέας και δηλώθηκαν εγκαίρως. 
 
      Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών για τις Κοινότητες του Δήμου  
 
 Καλλιθέας, που επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα τις  
 
 δηλώσεις κατάρτισης των συνδυασμών:  

 
 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ 
 
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 
      Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και εμπροθέσμως ήτοι την δέκατη  
 
 πέμπτη ημέρα πριν την ψηφοφορία και νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3852/2010 «Νέα  
 
 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως  
 
 ισχύει, μετά την αντικατάσταση του με τα άρθρα 19 και 14 παρ. 2 και 3 του ν. 4555/2018, σε  
 
 συνδυασμό με τα άρθρα 1, 2,  9, 13, 14 του ίδιου νόμου, φέρονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι   
 
 δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων συμβούλων των κοινοτήτων του Δήμου Καλλιθέας,  
 
 προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους. 
 
      Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, μετά την  
 
 αντικατάσταση του με το άρθρο 4 ν. 4555/2018,οι δημοτικές κοινότητες του Δήμου Καλλιθέας  
 
 μετονομάζονται σε κοινότητες. Επομένως, ο Δήμος Καλλιθέας αποτελείται από  τρεις κοινότητες.  
 
 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με τα  
 
 άρθρα 19 και 44 παρ. 2 και 3 του ν. 4555/2018, την 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. Για την ανακήρυξη συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινοτήτων, με πληθυσμό άνω των  
 
 τριακοσίων (300) ατόμων, το οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει: α) αν η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,  
 
 από υποψήφιο σύμβουλο της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του  
 
 συνδυασμού, ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία υποψήφιου συμβούλου της  



 

 
 κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού, β) αν ο αριθμός των  
 
 αναγραφόμενων στη δήλωση υποψηφίων είναι μικρότερος από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο  
 
 (σύμφωνα με το άρθρο 18 Α΄ παρ. 5 περ.γ΄ του ν.3858/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του  
 
 με το άρθρο 52 παρ.2 ν. 4604/2019,ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι  
 
 ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών των συμβούλων της οικείας κοινότητας, με δυνατότητα  
 
 προσαυξήσεως έως και πενήντα τοις εκατό (50%), ενώ δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην  
 
 επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω), γ) αν ο αριθμός  
 
 των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),  
 
 τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, με τον δεκαδικό αριθμό  
 
 να στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας  
 
 και άνω (άρθρο 18 Α΄ παρ. 5), δ) αν το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού είναι έγκυρα, ενώ  
 
 κατ` εξαίρεση επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασμοί με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες  
 
 της μίας κοινότητες του ίδιου δήμου, εφόσον αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού  
 
 υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του ίδιου δήμο, αλλά στην περίπτωση αυτή, η δήλωση  
 
 της παραγράφου 4 υποβάλλεται υποχρεωτικά, για όλους τους συνδυασμούς του προηγούμενου εδαφίου,  
 
 από τον υποψήφιο δήμαρχο επικεφαλής του συνδυασμού και ε) αν με τη δήλωση του συνδυασμού  
 
 προσκομίζονται για κάθε υποψήφιο τα απαιτούμενα από το άρθρο 18 Α΄ παρ. 6 δικαιολογητικά. Ειδικά  
 
 για τον αριθμό των συμβούλων κάθε κοινότητας, στο άρθρο 8 παρ. 2 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι  
 
 το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από  
 
 τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο  
 
 πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε  
 
 κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000)  
 
 κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν  
 
 (50.001) και άνω κατοίκους.Τέλος, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 18 του ίδιου  
 
 νόμου, που εφαρμόζονται και στην διαδικασία ανακηρύξεως των συμβούλων των κοινοτήτων (άρθρο  
 
 18 Α΄ παρ. 9), κάθε υποψήφιος για τον οποίο δεν προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις  
 
 του άρθρου 18Α παρ. 6 του ν.3852/2010 δικαιολογητικά δεν ανακηρύσσεται, ενώ αν η δήλωση του  
 
 συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος ή δεν  
 
 περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή  
 
 περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου,  
 
 λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της παραγράφου 5 ή δεν πληροί την ποσόστωση φύλου  
 
 της παραγράφου 5 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.  
 



      Στην προκείμενη περίπτωση, από τον έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών και  
 
 των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, προκύπτει ότι οι δηλώσεις για τους συνδυασμούς στις  
 κοινότητες του ως άνω Δήμου καταρτίστηκαν νομότυπα, περιλαμβάνουν υποψηφίους συμβούλους, οι  
 
 οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας κατ’ άρθρ.13 σε συνδ. με άρθρ.10 του ν.  
 
 3852/2010 και περαιτέρω: α) ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε  
 
 ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, κατά  
 
 τα αναφερόμενα στις προηγούμενες σκέψεις, β) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τους δικαιούμενους  
 
 προς τούτο και γ) έχουν προσαρτηθεί σε αυτές τα δικαιολογητικά από τα οποία και προκύπτει ότι ο  
 
 υποψήφιος διαθέτει τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητος κατ’ άρθρο 13 του ίδιου ν. 3852/2010 και δεν  
 
 συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα. Ειδικότερα, επισυνάπτονται: α) πιστοποιητικό εγγραφής στο  
 
 δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι υποψήφιος, β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι  αποδέχεται  
 
 την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα, δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι  
 
 έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει κατά την ημέρα της εκλογής,  
 
 καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14, ν. 3852/2010, γ)  
 
 αποδεικτικά εισπράξεως της ΔΟΥ και ηλεκτρονικά παράβολα, από το οποίο να προκύπτει ότι κάθε  
 
 υποψήφιος σύμβουλος έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, το ποσό των δέκα (10) ευρώ. 
 
      Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν όλοι οι πιο πάνω  
 
 συνδυασμοί, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό, κατ’ άρθρο 20 του ν. 3852/2010.  

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

      Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου  
 
 2019 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της  2ας Ιουνίου 2019  που θα διενεργηθούν για την εκλογή  
 
 δημοτικών αρχών του Δήμου Καλλιθέας, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, ήτοι  
 
 υποψηφίων συμβούλων των κοινοτήτων του Δήμου Καλλιθέας του καθενός από τους συνδυασμούς  
 
 αυτούς, όπως παρακάτω: 

 

 
 1) Κοινότητα (πρ. Διαμέρισμα) 1ου Διαμερίσματος Καλλιθέας 
 
 1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ" ,χωρίς έμβλημα , στον οποίο  
 περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι: 
 
 1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ  
 2. ΖΩΝΑΡΑ ΝΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  
 3. ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  



 4. ΛΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ  
 5. ΜΠΑΡΟΥΦΗ ΑΘΗΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
 6. ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 7. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 8. ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 9. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
 10. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ 
 

2. Το συνδυασμό με το όνομα "Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ" ,με  
έμβλημα "ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΙΣΩ  
ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΓΚΡΙ ΦΡΑΧΤΗ ΚΑΙ Η ΦΡΑΣΗ "Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ" ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΑ "ζ", "ε", "ι" ΕΊΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΌ  
ΚΑΤΩ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ" , στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι 
κοινότητας, ήτοι : 

  1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
  2 ΓΙΔΑΚΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΒΑΪΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
  3 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  
  4 ΓΚΡΕΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ  
  5 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ  
  6 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
  7 ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
  8 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
  9 ΚΩΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ  
  10 ΜΑΛΙΝΙΔΟΥ ΣΜΕΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
  11 ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ  
  12 ΜΑΡΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  
  13 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
  14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
  15 ΠΛΟΥΜΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΠΑΥΛΟΥ  
  16 ΤΟΜΑ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  
  17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 
  
 3. Το συνδυασμό με το όνομα "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" ,με έμβλημα "Η λέξη  
 ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με  
 μίσχο και κλίση προς τα αριστερά" , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι  
 κοινότητας, ήτοι: 
 1. ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ  
 2. ΔΑΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
 3. ΔΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ  
 4. ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
 5. ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ  
 6. ΚΟΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
 7. ΚΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 8. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 



 
 9. ΝΤΟΥΜΠΑΚΗ-ΜΠΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ  
 10. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 11. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΔΙΑ (ΠΑΤΡΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
  
 4. Το συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ" ,με έμβλημα  
 ": Ενας πολύχρωμος κύκλος που αποτελείται από πολλά μικρότερα πολύχρωμα κυκλικά σχήματα και  
 συνοδεύεται από το κοινό όνομα όλων των Συνδυασμών, γραμμένο με πεζοκεφαλαία γράμματα, σε  
 δύο οριζόντιες γραμμές, όπου στην μεν πρώτη εμφανίζονται οι λέξεις «Προοπτική Ζωής» σε γαλάζια  
 απόχρωση (με γραμματοσειρά που προσομοιάζει σε χειρόγραφη γραφή) και στην δε δεύτερη  
 εμφανίζονται οι λέξεις «Κώστας Ασκούνης» σε πορτοκαλί απόχρωση (με κοινή γραμματοσειρά)." ,  
 στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι: 
 1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ  
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
 3. ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 4. ΖΥΜΠΕΡΛΙΝ ΓΚΙΛΜΑΝΤ (ΑΝΤΙ) του ΣΠΕΤΙΜ  
 5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΜΙΤΟ  
 6. ΚΟΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ  
 7. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ  
 8. ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
 9. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  
 10. ΜΠΟΥΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 11. ΜΠΡΑΧΑΪ ΕΥΑ του ΚΙΑΜΙΛ-ΧΡΗΣΤΟΥ  
 12. ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΪΟΥ  
 13. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 14. ΞΥΛΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ  
 15. ΠΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 16. ΣΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΙΤΣΟΥ  
 17. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
 5. Το συνδυασμό με το όνομα "ΤΩΡΑ Καλλιθέα ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ"  , με έμβλημα  
 ":_Η λέξη <<ΤΩΡΑ>> πλαγίως με ανοδική φορά προς τα δεξιά, ακριβώς από κάτω μια ισχνή πλάγια  
 γραμμή με την ίδια φορά, ακριβώς από κάτω η λέξη <<Καλλιθέα>> κι ακόμα πιο κάτω οι λέξεις  
 <<ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ>>."  
 στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι: 
 
 1. ΔΑΡΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ  
 2. ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ  
 3. ΚΑΜΠΟΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 4. ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ  
 5. ΚΟΚΚΩΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 6. ΚΟΥΤΑΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 7. ΚΡΙΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
 8. ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΕΝΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 9. ΜΟΧΑΜΑΝΤΕΝ ΑΝΤΕΛ του ΜΩΧΑΜΕΝΤ  
 10. ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  



 11. ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 
  
 2) Κοινότητα (πρ. Διαμέρισμα) 2ου Διαμερίσματος Καλλιθέας 
 
 

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ" ,με  
έμβλημα "ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΙΣΩ  
ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΓΚΡΙ ΦΡΑΧΤΗ ΚΑΙ Η ΦΡΑΣΗ "Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ" ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΑ "ζ", "ε", "ι" ΕΊΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΌ  
ΚΑΤΩ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ" , στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι 
κοινότητας, ήτοι : 

1ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ  
 2 ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  
 3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
 4 ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ  
 5 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ  
 6 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 7 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
 8 ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
 9 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  
 10 ΞΥΔΙΑ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 11 ΠΑΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  
 12 ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ  
 13 ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 14 ΣΤΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΦΩΤΙΟΥ  
 15 ΤΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
 16 ΤΡΥΤΣΙΩΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
 17 ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 
 

 2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" ,με έμβλημα ":_Η  
 ΛΕΞΗ ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ Η ΛΕΞΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ  
 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΜΕ ΜΙΣΧΟ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ." , στον οποίο  
 περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι: 
 1. ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 3. ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ-ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
 4. ΚΛΗΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  
 5. ΚΟΥΣΙΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 6. ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ  
 7. ΠΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 9. ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 10. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 3. Το συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ" ,με έμβλημα ":  
 Ενας πολύχρωμος κύκλος που αποτελείται από πολλά μικρότερα πολύχρωμα κυκλικά σχήματα και  



 συνοδεύεται από το κοινό όνομα όλων των Συνδυασμών, γραμμένο με πεζοκεφαλαία γράμματα, σε  
 δύο οριζόντιες γραμμές, όπου στην μεν πρώτη εμφανίζονται οι λέξεις «Προοπτική Ζωής» σε γαλάζια  
 απόχρωση (με γραμματοσειρά που προσομοιάζει σε χειρόγραφη γραφή) και στην δε δεύτερη  
 εμφανίζονται οι λέξεις «Κώστας Ασκούνης» σε πορτοκαλί απόχρωση (με κοινή γραμματοσειρά)." ,  
 στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι: 
 1. ΑΛΗ ΣΙΑΜ ΡΑΜΑΝΤΑΝ (ΡΕΝΤΑ) του ΙΣΜΑΗΛ  
 2. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  
 3. ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  
 4. ΓΡΥΠΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  
 5. ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  
 6. ΖΕΡΒΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΑ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  
 7. ΚΛΗΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  
 8. ΚΟΧΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
  
 9. ΜΑΛΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ 
 
 10. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 11. ΜΙΣΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ  
 12. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 13. ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  
 14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ (ΝΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 15. ΣΤΟΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
 16. ΣΤΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ  
 17. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ (ΕΜΥ) του ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
 4. Το συνδυασμό με το όνομα "ΤΩΡΑ Καλλιθέα ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ" , με έμβλημα  
 ":_Η λέξη <<ΤΩΡΑ>> πλαγίως με ανοδική φορά προς τα δεξιά, ακριβώς από κάτω μια ισχνή πλάγια  
 γραμμή με την ίδια φορά, ακριβώς από κάτω η λέξη <<Καλλιθέα>> κι ακόμα πιο κάτω οι λέξεις  
 <<ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ>>.  
 στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι: 
 
 1. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΙΩΑΝΝΟΥ  
 2. ΑΥΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
 3. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
 4. ΓΙΑΝΝΗΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
 5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  
 6. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ  
 7. ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  
 8. ΠΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ  
 9. ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
 10. ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 11. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΣΥΜΕΩΝΟΣ  
 12. ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (FARIDES GREGORY) του ΣΕΡΓΙΟΥ 
 
 
  
 3) Κοινότητα (πρ. Διαμέρισμα) 3ου Διαμερίσματος Καλλιθέας 
 



 1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ" , χωρίς έμβλημα , στον  
 οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι: 
 
 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ  
 2. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ  
 3. ΒΕΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  
 4. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 5. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 6. ΜΑΣΟΥΡΙΔΟΥ ΠΩΛΙΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ  
 7. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 8. ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 9. ΝΙΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
 10. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  
 11. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
 

2. Το συνδυασμό με το όνομα "Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ" ,με  
έμβλημα "ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΙΣΩ  
ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΓΚΡΙ ΦΡΑΧΤΗ ΚΑΙ Η ΦΡΑΣΗ "Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ" ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΑ "ζ", "ε", "ι" ΕΊΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΌ  
ΚΑΤΩ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ" , στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι 
κοινότητας, ήτοι : 

1 ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ  
  2 ΑΡΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  
  3 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  
  4 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ (ΕΡΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
  5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
  6 ΔΕΛΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
  7 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
  8 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ  
  9 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
  10 ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ ΒΑΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
  11 ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  
  12 ΜΠΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
  13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ  
  14 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
  15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  
  16 ΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
  17 ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 
  
 3. Το συνδυασμό με το όνομα "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" ,με έμβλημα ":_Η  
 ΛΕΞΗ ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ Η ΛΕΞΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ  
 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΜΕ ΜΙΣΧΗ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ." , στον οποίο  
 περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι: 

1. ΒΡΑΝΑΣ ΗΡΩΔΙΩΝ-ΟΡΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
2. ΙΣΠΑΓΓΟΣ-ΔΑΪΣΠΑΓΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΗΛΙΑ  



3. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
4. ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 
5. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
6. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  
7. ΠΡΙΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  
8. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
9. ΣΑΛΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΙΩΑΝΝΗ  
10. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
11. ΤΣΙΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

 4. Το συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ" ,με έμβλημα ":  
 Ενας πολύχρωμος κύκλος που αποτελείται από πολλά μικρότερα πολύχρωμα κυκλικά σχήματα και  
 συνοδεύεται από το κοινό όνομα όλων των Συνδυασμών, γραμμένο με πεζοκεφαλαία γράμματα, σε  
 δύο οριζόντιες γραμμές, όπου στην μεν πρώτη εμφανίζονται οι λέξεις «Προοπτική Ζωής» σε γαλάζια  
 απόχρωση (με γραμματοσειρά που προσομοιάζει σε χειρόγραφη γραφή) και στην δε δεύτερη  
 εμφανίζονται οι λέξεις «Κώστας Ασκούνης» σε πορτοκαλί απόχρωση (με κοινή γραμματοσειρά)." ,  
 στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι: 
 1. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΞΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 2. ΛΥΣΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ  
 3. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) του ΑΝΔΡΕΑ  
 4. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 5. ΜΕΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 6. ΜΠΑΚΟΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 7. ΜΠΕΚΙΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΟΦΟΚΛΗ  
 8. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 10. ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
 11. ΠΕΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ  
 12. ΣΑΒΒΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  
 13. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 14. ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 15. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ  
 16. ΤΣΕΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 17. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 5. Το συνδυασμό με το όνομα "ΤΩΡΑ Καλλιθέα ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ" , με έμβλημα  
 ":_Η λέξη <<ΤΩΡΑ>> πλαγίως με ανοδική φορά προς τα δεξιά, ακριβώς από κάτω μια ισχνή πλάγια  
 γραμμή με την ίδια φορά, ακριβώς από κάτω η λέξη <<Καλλιθέα>> κι ακόμα πιο κάτω οι λέξεις  
 <<ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ>>. 
 στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι: 
 
 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
 2. ΒΟΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ  
 4. ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ  
 5. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  



 6. ΚΟΥΜΠΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
 7. ΜΑΡΓΑΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ  
 8. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ   
 9. ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 10. ΤΣΙΡΙΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 11. ΦΟΥΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ  
      Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 11/5/2019, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του  
 
 δικαστηρίου αυτού. 
 
 Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα αυθημερόν. 
 
 Ο/H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο/H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο υπηρεσιακό 

Αθήνα, αυθημερόν 

Η Γραμματέας 

Ευσταθία Παπαευθυμίου 
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