
ΣτΕ 198/2000 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ Γ΄  

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Ιουνίου 1999 με την εξής σύνθεση  

: Γ. Δεληγιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Α. Γκότσης, Δ.  

Μπριόλας, Σύμβουλοι, Μ. Γκορτζολίδου, Γ. Τσιμέκας, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ.  

Παπασαράντη.  

Γ ι α να δικάσει την από 21 Ιανουαρίου 1999 αίτηση :  

τ ω ν : 1) Ά. Χ. Κ., υποψηφίου Δημάρχου του Συνδυασμού "Παλλήνη - Ενωτική  

Κίνηση", στις δημοτικές εκλογές της 11.10.1998, κατοίκου Χανιώτης Χαλκιδικής,  

2) Γ. Κ. Λ., υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου του Συνδυασμού "Παλλήνη - Ενωτική  

Κίνηση", στις δημοτικές εκλογές της 11.10.1998, κατοίκου Χανιώτης Χαλκιδικής,  

οι οποίοι δεν παρέστησαν και 3) Γ. Ι. Κ., υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου του  

Συνδυασμού "Παλλήνη - Ενωτική Κίνηση", στις δημοτικές εκλογές της 11.10.1998,  

κατοίκου Χανιώτης Χαλκιδικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Νικ.  

Αθανασόπουλο (Α.Μ. 3471), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,  

κ α τ ά των: 1) Ι. Ρ., υποψηφίου και επιτυχόντος Δημάρχου του Συνδυασμού "Με  

το βλέμμα προς το 2000", στις δημοτικές εκλογές της 11.10.1998, κατοίκου  

Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, 2) Β. Γ. Σ., υποψηφίου Δημάρχου του Συνδυασμού 

"Παλλήνη  

- Ευρωπαϊκή Προοπτική", στις δημοτικές εκλογές της 11.10.1998, κατοίκου  

Χανιώτης Χαλκιδικής και 3) Μ. Λ. Ζ., υποψηφίου και επιτυχόντος Δημοτικού  

Συμβούλου του Συνδυασμού "Παλλήνη Ενωτική Κίνηση", στις δημοτικές εκλογές της  

11.10.1998, κατοίκου Χανιώτης Χαλκιδικής, οι οποίοι δεν παρέστησαν.  

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η 1942/1998  

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.  

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Μ.  

Γκορτζολίδου.  

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος που παρέστη, ο  

οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε  

να γίνει δεκτή η αίτηση.  

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του  

δικαστηρίου κ α ι ,  

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α  

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο  

1. Επειδή για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο  

παράβολο (γραμμάτιο 1168912/1999).  

2. Επειδή για την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως επί υποθέσεων που αναφέρονται  

στην εξέλεγξη του κύρους των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών δεν απαιτείται η  

καταβολή τελών. Επομένως τα τέλη που αχρεωστήτως έχει καταβάλει για την 

άσκηση  

της υπό κρίση αιτήσεως οι αιτούντες (διπλότυπο 5693091/1999 της Δ.Ο.Υ. Δικαστ.  

Εισπράξεων Θεσσαλονίκης), πρέπει να επιστραφούν σ' αυτούς ανεξάρτητα από την  



έκβαση της δίκης (ΣτΕ 2057/91, 2865/95, 5034/95).  

3. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της 1942/1998 αποφάσεως του  

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απερρίφθη έφεση των ήδη  

αναιρεσειόντων κατά της 27/1998 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου  

Θεσσαλονίκης, αφορώσης στο κύρος των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών 

της  

11ης Οκτωβρίου 1998 στο δήμο Παλλήνης Χαλκιδικής.  

4. Επειδή, κατά της αυτής δικαστικής αποφάσεως οι αιτούντες είχαν ήδη ασκήσει  

την από 15.1.1999 αίτηση αναιρέσεως, κατατεθείσα την 22.1.1999. Υπό τα 

δεδομένα  

αυτά, η υπό κρίση αίτηση, κατατεθείσα την 22.2.1999, αποτελεί δεύτερη αίτηση  

αναιρέσεως κατά της αυτής αποφάσεως και είναι συνεπώς, εκ του λόγου τούτου  

απορριπτέα ως απαράδεκτη (ΣτΕ 4840/86, 228/87, 1250/1991).  

Δ ι ά τ α ύ τ α  

Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.  

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.  

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου 1999 Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος  

Η Γραμματέας  

 

Γ. Δεληγιάννης Μ. Παπασαράντη  

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου 2000.  

Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος Ο Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος  

 

Γ. Δεληγιάννης Α. Γαϊτάνης 


