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ΘΕΜΑ «Ανακήρυξη των Συνδυασμών για τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές 
της 26ης Μάίου 2019».

ΣΧΕΤ. : Ο ιυπ ’ αριΟμ. 6/212/5/2019, 6Α/212/5/2019, 7/213/6/2019 και 7Α/213/6/2019 
αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις αντίστοιχες απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Ορεστιάδας, που αφορά την ανακήρυξη των συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων, καθώς επίσης και των συνδυασμών υποψήφιων Κοινοτικών Συμβούλων στον Δήμο 
σας, για ενημέρωσή σας.

Με Εντολή Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
Ο Αναπλ. Προϊστ/νος Δ/νσης
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Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Χρήστο Παπαγεωργόπουλο, Πρόεδρο Π

Αριθμός Απόφασης 7/213/6/2019 

ΤΟ ΠΟΛΥΜ ΕΛΕΣ Π ΡΩ Τ Ο Δ ΙΚ Ε ΙΟ  Ο ΡΕΣΤΙΑ ΔΑ ]

(Δ ιαδικασία  Ε κούσ ιας Δ ικαιοδοσίας)

Στάθη, Πρωτόδικη και Δημήτριο Γεωργιάδη, Πάρεδρο Πρωτοδικείου- Εισηγητή και από τον Γράβρίίτέα, 

Κωνσταντίνο Χατζόπουλο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Μαΐου 2019, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη 

των συνδυασμών, που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 του Δήμου 

Ο ρεστιάδας και δηλώθηκαν εγκαίρως.

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο Ορεστιάδας, που επιδόθηκαν ή 

παραδόθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης των 

συνδυασμών:

Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκούσιας 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, 2 

Α, 9, 13, 14 του ίδιου νόμου, φέρονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι δηλώσεις καταρτίσεως 

συνδυασμών, υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Ορεστιάδας, 

προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους.

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 υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων το οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει: α) αν η 

δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αντικατάστασης υποψηφίων που 

παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, β) αν στον συνδυασμό περιλαμβάνονται υποψήφιοι για το σύνολο των 

εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου, γ) αν ο αριθμός των αναγραφόμενων στη δήλωση υποψηφίων 

είναι μικρότερος από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο (σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 περ.γ' του 

ν.3858/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 52 παρ.1 ν.4604/2019,ο αριθμός των 

υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε 

εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαυξήσεως έως

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΣΚΕΦΟΗΚΕ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ



και πενήντα τοις εκατό (50%), ενώ δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδαν 

εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω), δ) αν 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, με τον δεκαδικό αριθμό να στρογγυλοποιείται στην 

επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω (άρθρο 18 παρ. 4 

περ.γ'), ε) αν το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού είναι έγκυρα και στ) αν με τη δήλωση του 

συνδυασμού προσκομίζονται για κάθε υποψήφιο τα απαιτού(.ιενα από το άρθρο 18 παρ. 5 δικαιολογητικά. 

Ειδικά για τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων κάθε δήμου, στο άρθρο 7 παρ. 2 του ίδιου νόμου 

προβλέπεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως 

δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε 

χιλιάδες (2.001 -5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως 

δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν 

έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα 

χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό 

από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με 

πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους, σαράντα 

εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους. Τέλος, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, κάθε υποψήφιος για τον οποίο δεν 

προσκομίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν.3852/2010 δικαιολογητικά 

δεν ανακηρύσσετας 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 περίπτωσης γ ' της 

παραγράφου 4 ή δεν περιλαμβάνει υποψηφίους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή δεν πληροί την 

ποσόστωση φύλου της παραγράφου 4 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.

Στην προκειμένη περίπτωση, από τον έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών και των 

συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, προκύπτει ότι οι δηλώσεις για τους συνδυασμούς στον παραπάνω 

Δήμο καταρτίστηκαν νομότυπα, περιλαμβάνουν υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς 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 

V/ τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, κατά τα αναφερόμενα

Τ' ^σ τις  προηγούμενες σκέψεις, β) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τους δικαιούμενους



•ίφος-^τούτο και^γ) έχουν προσαρτηΟεί 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 Ψιρόσωπό του κωλύματα. Ειδικότερα, επισυνάπτονται: α) πιστοποιητικό εγγραφής στο 

δη \ιοχρ^ργ ρ ^ \ / δ ή μ ο υ  όπου είναι υποψήφιος, β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι αποδέχεται την 

υπ όψ{]ψ.<$η ΐα*του 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 δήμαρχος 

και δημοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των διακοσίων (200) 

ευρώ και πενήντα (50) 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 Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Εβρου, ήτοι υποψηφίων δημάρχων και 

υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του καθενός από τους συνδυασμούς αυτούς, όπως παρακάτω:

1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ" ,με έμβλημα "η λέξη 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα 
αριστερά" , στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΖΑΛΟΥΦΛΙΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως 
υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δημοτική Ενότητα Βύσσας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΓΚΕΡΓΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΚΟΥΤΖΕΡΗ ΣΙΔΕΡΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4. ΚΑΪΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΚΟΥΠΑΝΤΣΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΝΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
7. ΤΣΟΔΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΗΛΙΑ
2. ΜΠΕΧΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΒΑΡΣΑΜΗ



3. ΓΙΛΒΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

5. ΓΚΑΤΖΙΔΟΥ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΔΗΜΑΡΕΑΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΧΙΑΑΕΑ
7. ΖΗΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΖΗΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΚΑΛΚΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
11. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΖΗΣΗ

13. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
14. ΜΕΤΑΞΕΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
15. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
16. ΜΠΕΧΤΣΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
17. ΝΤΕΜΑΔΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
18. ΠΗΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
19. ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

20. ΧΑΤΖΗΜΑΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Δημοτική Ενότητα Τριγώνου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
•ν I . ΖΗΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

^  2. ΚΕΡΦΕΑΕΚΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
^  3. ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

4. ΜΠΑΚΑΛΗ-ΚΑΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΠΛΤΕΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" ,με έμβλημα "εντός κυκλικού 
πλαισίου απεικονίζεται το περίγραμμα των γεωγραφικών ορίων του δήμου Ορεστιάδας, το οποίο ανυψώνει 
στα χέρια του γονυπετής ο Ατλαντας της ελληνικής μυθολογίας, στη δεξιά πλευρά του δε, αναγράφονται οι 
λέξεις «Δ Η Μ Ο Σ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» και στο κάτω μέρος του λογότυπου, εντός κυματοειδούς πλαισίου, οι 
λέξεις «Δημοτική Επαναφορά»." , στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
ΠΕΤΡΟΥ ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δημοτική Ενότητα Βύσσας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΜΗΝΑ ΦΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΜΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΠΛΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΠΑΩΜΑΡΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΑΞΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
2. ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ



/δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
/- '  1. ΓΚΟΓΚΟΥΑ ΕΓΚΝΑ'ΓΕ (ΣΤΑΥΡΟΣ) του ΒΑΖΑ

2. Η Λ ΙΑ Σ Κ Ο Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΙΣ Μ ^ β λ Ο Γ Λ Ο Υ  ΣΙΝΑΝ του ΖΕΚΙΜ ΙΡΕΝ

'  - .4. Κ^Δ-ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡ1ΣΗ
6. ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7. ΑΕΜΟΝΑΚΗ ΣΑΡΑΝΤΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8. ΝΑΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΝΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ

10. ΝΙΣΟΥΔΗ ΤΡΙΑΔΑ του ΠΑΥΛΟΥ
11. ΝΤΕΦΟΥΔΗ ΜΑΡΘΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

12. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
13. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΑΗ
14. ΠΕΤΡΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΛ(ΝΑΤΑΣΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ

I 5. ΠΟΤΣΟΑΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΑΙΑ(ΖΟΥΜΠΙ) του ΙΩΑΚΕΙΜ
16. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
17. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
18. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
19. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
20. ΤΣΙΦΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΤΧΕΛΙΤΖΕ ΙΓΓΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δημοτική Ενότητα Τριγώνου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΙΔΕΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΤΣΑΜΟΓΑΟΥ ΔΗΜΙ ΓΓΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΜΑΙΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

3. Το συνδυασμό με το όνομα "Δυναμικά Μπροστά" ,με έμβλημα "Ουράνιο Τόξο, με τα βέλη να 
δείχνουν Μπροστά" , στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δημοτική Ενότητα Βύσσας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΛΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
4. ΚΑΖΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΚΙΟΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ) του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
7. ΜΠΟΥΡΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ



9. ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ »

Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
2. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2. ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΔΡΥΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
5. ΘΩΜΛΪΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
7. ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΚΑΤΙ-ΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΠΛΑΚ) του ΧΡΗΣΤΟΥ

9. ΚΑΫΜΑΚΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΚΕΑΕΣΙΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΑΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΓΝIΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
13. ΝΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΕΧΛΕΣ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
15. ΠΟΑΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΠΟΑΥΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

17. ΣΑΠΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
19. ΣΤΥΦΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ
20. ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
22. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

23. ΧΑΤΖΗΣΙΜΩΝΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΕΡΚΙΖ

Δημοτική Ενότητα Τριγώνου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΓΕΩΡΓΑΚΙΔΗΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥΑΑ (ΣΤΑΜΑΤΙΑ) του ΣΤΡΑΤΗ
3. ΠΑΛΙΑΚΟΥΔΗ-ΔΗΜΑΚΗ ΣΤΑΜΟΥΑΑ του ΗΛΙΑ
4. ΠΕΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΣΙΣΚΟΓΑΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

4. Το συνδυασμό με το όνομα "ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ" ,με έμβλημα "Προτεταμένη παλάμη, .με 
πέντε ανθρώπινες φιγούρες, που αιωρούνται σχηματίζοντας ημικύκλιο άνωθεν της παλάμης,",, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ως υποψήφιος Δήμαρχος^ως 
υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι: ·

Μ ί ! ί · . £  ,Δημοτική Ενότητα Βύσσας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι) Γ~' * λ  ^
1. ΔΕΜΕΡΔΕΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΔΕΜΙΣΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ



3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
4. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

5. ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. Μ ] Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ  του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

'τ '-ςΊ ' ΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΧΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΣΙΩΠΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΤΑΣΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3. ΧΑΤΖΟΥΔΓΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. ΑΓΓΕΑΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΒΛΑΔΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ συζ. ΙΩΑΝΝΗ

6. ΔΕΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

8. ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΚΑΡλΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

10. ΚΕΣΚΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ
11. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12. ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

13. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΠΑΤΟΥΝΑ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
15. ΠΕΡΕΝΤΙΔΟΥ ΚΑΔΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ
17. ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

18. ΡΑΛΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19. ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ
20. ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
21. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22. ΤΖΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
23. ΤΟΠΑΛΙ-ΙΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
24. ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
25. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

26. ΤΣΙΦΟΥΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
27. ΧΑΡΑΚΟΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΪΤΣΗ
28. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΑΟΥ ΣΗΜΕΡΟΥΔΑ (ΣΗΜΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ



, 30. ΧΟΥΣΕΪΝΟΓΑΟΥ ΡΕΤΖΕΠ του ΧΟΥΣΝΗ

Δημοτική Ενότητα Τριγώνου (Υποΐ|/. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΑΙΑ
3. ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΣΚΛΑΒΟΥ ΟΛΓΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
5. ΤΡΙΓΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
6. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΧΑΨΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

5. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "το έμβλημα 
του συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΑΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"" , στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δημοτική Ενότητα Βύσσας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΚΑΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
3. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

4. ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ
5. ΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
6. ΜΑΡΑΣΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΛΡΑΝΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
3. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
2. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΡΣΑΜΛΚΗ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
4. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ (ΖΗΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΖΕΛΕΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
7. ΖΗΣΟΓΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΪΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΑΛΟΥΔΗ
10. ΚΕΣΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ



; .11. ΚΙΗΓΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

' 12. ΚΟΝΣΟΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

13. ΚΟΥΡΟΥΔΕΡΕΚΗ -ΚΑΣΤΩΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14. ΑΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

/ Τ Γ ί . Α0ΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
17. ΜΠΟΥΖΑΑΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ

18. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19. ΠΑΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
20. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
22. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
23. ΠΕΤΡΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
24. ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
25. ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ ΘΕΟΠΟΥΑΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

26. ΤΟΠΟΥΖ-ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΦΕΡΔΙΝ του ΧΑΜΔΗ
27. ΤΣΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
28. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29. ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30. ΦΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΖΕΡΒΑΣ) του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτική Ενότητα Τριγώνου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΙΔΕΡΗ
2. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΗΛΙΑ

3. ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΔΑΝΙΗΛ
4. ΜΓΙΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ -ΜΑΜΛΛΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
6. ΣΙΣΚΟΓΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ

7. ΤΟΠΑΑΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

6. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα 
"Αναγραφή σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που 
αποτελείται από τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, 
Ν. Βύσσας, Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, 
συνδέεται με το επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται 
με το επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που 
συμβολίζουν τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ 
ΖΩ", υπάρχει μία μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και 
με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με 
πεζά γράμματα το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται ο ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως 
υποψήφιοι δε δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δημοτική Ενότητα Βύσσας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)



1. ΒΑΜΒΛΚΛΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΔΟΜΠΛ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΚΕΣΟΓΑΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
5. ΛΟΓΑΡΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
6. ΣΑΡΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7. ΣΙΔΗΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΦΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΣΑΡΟΓΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ·του ΑΓΓΕΑΗ
3. ΤΟΓΙΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι)
1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

^  ^  3. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
^  κ  4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

5. ΓΕΩΡΓΟΥΣΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕ1Α του ΧΡΗΣΤΟΥ 
^  6. ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΗΑΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7. ΔΙΑΜΛΝΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

8. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΛΥΜΓΙΕΡΙΟΥ
9. ΔΡΟΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΡΟΣΟΥ
10. ΕΑΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ (ΝΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12. ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
14. ΚΑΔΟΠΟΥΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15. ΚΕΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
16. ΑΟΚΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΛΛΑΝΤΩ του ΜΙΧΑΗΛ
17. ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
18. ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΤΓΚΑΡ του ΤΕΑΜΑΝ
20. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΖΗΣΗ
21. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΙI) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
22. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
23. ΠΑΠΛΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
24. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
25. ΣΑΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
26. ΣΙΒΒΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
27. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του



^ * Λ  28. ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Λ ' . 29. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

/  30. ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΑΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
7. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΖΩΗ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
8. ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

του δικαστηρίου αυτού.

ΔημοσιεύΟηκε στην Ορεστιάδα αυθημερόν.

ΓλΙ &Η ΓΑ 
Ο

Κρίθηκε, αποφασίσΟηκε στην Ορεστιάδα την 11η Μαΐου 2019, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση

Ο Π ΡΟ Ε Δ ΡΟ Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕ



Γ Τ Ο Δ ΙΚ Ε ΙΟ  Ο ΡΕ ΣΤ ΙΑ Δ Α Σ
Αριθμός Απόφασης 7Α/213/6/2019 

ΤΟ ΠΟΑΥΜ ΕΑΕΣ Π ΡΩ Τ Ο Δ ΙΚ Ε ΙΟ  Ο ΡΕΣΤ ΙΑ Δ Α Σ

(Δ ιαδικασία  Εκούσ ιας Δ ικαιοδοσίας)1
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Χρήστο ΓΙαπαγεωργόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Στάθη, Πρωτόδικη και Δημήτριο Γεωργιάδη, Πάρεδρο Πρωτοδικείου- Εισηγητή και από τον"Γ(ιάμματεά;:

Κωνσταντίνο Χατζόπουλο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Μαΐου 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 είκοσι εννέα (29) κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας και δηλώθηκαν 

εγκαίρως. ______ _ ____________ __  ._______________   ,___________________________

που επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα τις δηλώσεις 

κατάρτισης των συνδυασμών:

Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκούσιας 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 Ορεστιάδας, 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 Ορεστιάδας 

μετονομάζονται σε κοινότητες. Επομένως, ο Δήμος Ορεστιάδας αποτελείται από είκοσι εννέα 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

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών για τις Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΟΗΚΕ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ



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 Λ' παρ. 5 περ.γ' του ν.3858/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το 

άρθρο 52 παρ.2 ν. 4604/2019,0 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 προ βλέπεται 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.3852/2.010 δικαιολογητικά 

δεν ανακηρύσσεταη 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 προκειμένη περίπτωση, από τον έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων κατάρτισης συνδυ^μ'^ηκαυτφν

Συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, προκύπτει ότι οι δηλώσεις για τους συνδυασμούς στ>ς / ς Γ



, 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
· '\ψ

πεμαιτέρωΤάΙο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον 

με συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, κατά τα αναφερόμενα στις

πρφχ^ουμ-ένες 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 ρποίο 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 Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ήτοι υποψηφίων συμβούλων των 

κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας του καθενός από τους συνδυασμούς αυτούς, όπως παρακάτω:

Δημοτική Ενότητα Βύσσας
1) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Καβύλης

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΕΥΑΓΓΕΑΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ



3. ΚΑ]ΊΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΣΑΠΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΥΑΗ" ,με έμβλημα "Εντός ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ 
πλαισίου απεικονίζεται (σε σημείο του χωριού) κύβος, όπου αναγράφεται η λέξη ΚΑΒΥΛΗ." , στον οποίο 
περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΣΤΕΡΙΛΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΣΙΔΕΡΗ
2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΑΡΔΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΚΟΝΣΠΑΝΤΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
5. ΜΠΡΑΪΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΕΖΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

2) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Καστανεών

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ήτο ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΓΓΕΛΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΚΟΥΤΖΕΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΑΣΠΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΜΠΡΑΝΙΔΟΥ Μ Λ ΡΙ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5. ΤΖΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ" ,χωρίς έμβλημα , στον οποίο 
περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ
2. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3· ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

3) Κοινότητα (πρ. Δημοτική) Νέας Βύσσης

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΑΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου -αναγράφεται η/ύτωψψιία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περ ιλαμβάνο^α^ι/κατώ θι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡ4



3. ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΖΗΣΗ

0 5 . ΠΕΝΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΑΑΟΥ
Ι/'ό . ΤΖΕΠΚΙΝΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

1 ^  7. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Ριζίων

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΑΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΣΤΡ1ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΚΕΜΛΝΕΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΚΙ ΟΛΕΣ Ι3ΛΑΔΙΜΟΙΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
5. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΤΣΑΚΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα! τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΒΑΪΛΕΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΤΣΙΚΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

5) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Στέρνας

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΉ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

I . ΑΜΟΥΤΖΙΑ ΧΡΥΣΟΥΑΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ



2. ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΚΥΡΜΠΕΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ
4. ΝΤΓΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΒΑΑΣΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΚΑΑΥΜΠΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΖΗΣΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
6. ΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ ΠΛΣΧΛΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΝΤΙΝΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
8. ΣΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου
I) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Ζώνης

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΚΑΡΑΝΤΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΝΤΙΣΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΤΖΕΓΚΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ
4. ΤΖΙΡΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, ΤΨ Βύσσας 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδεε%άΓμε το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συ νδέετ α ι/με/τ^επάγιχι 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που^αβολίζούν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράσυ/ΛίΐΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ Ζ ίΤ ^ π ά ρ χ ^ Η ρ  
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτωαπό την οποία / / >

ΐ



αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ
. ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα το όνομα της υποψήφιας 

δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι
ΙΣΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

^ ^ Γ Κ Ο Υ Λ ΙΟ Υ Δ Η  ΧΡΥΣΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
, .1 ^  ■/ 3. ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

4. ΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5. XΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Κυπρίνος

Ι.'Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
2. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ
3. ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζρντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤίΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΛΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΑΠΟΣΤΟΑΙΔΟΥ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΔΕΑΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΤΕΑΗ
5. ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
6. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ

3) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Φυλακίου

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.



β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία 'ίου 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΓΚΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΟΓΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΟΥΖΟΥΝ1ΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΣΓΝΑΠΙΔΟΥ ΕΑΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΣΤΑΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6. ΤΥΡΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

Γ. ΓΟΔΟΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΔΟΜΠΑ ΧΡΥΣΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΕΛΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΠΛΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας 
1) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Αμπελακίων

1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται ρι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΖΗΣΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

2) Κοινό'

3. ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΛ
4. ΚΑΨΑΛΙΔΙ1Σ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
5 (



1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
' συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εήέ'αστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

ι "4 (^γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
,3. ΜΟΥΡΔΑΑΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
4. ΠΑΣΣΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
5. ΤΣΑΝΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

3) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Θούριο Θουρίου

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΜΠΟΝΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΜΠΟΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
β. ΜΥΡΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΣΚΕΝΔΕΡΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΑΚΙΡΔΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Μεγάλης Δοξιπάρας

1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓ. ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ" ,χωρίς έμβλημα , στον οποίο 
περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
2. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΔΙ ΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ" , χωρίς έμβλημα , στον 
οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΛΛΙΝΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΡΛΣΚΕΥΑ
3. ΠΑΤΣΙΡΟΥΔΗ ΣΥΡΜΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΣΛΑΒΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

3. Το συνδυασμό με το όνομα "Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ" , χωρίς έμβλημα , στον οποίο 
περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



2. ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΥΡΜΗΓΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΑΟΥ
5. ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

δ) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Νέου Χειμωνιού

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΑΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΡΧΟΝΤΗ
2. ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
4. ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ
5. ΦΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6. ΦΩΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Νεοχωρίου

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΑΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΔΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΪΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Λ & Λ  6. ΜΠΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Τό επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή



3. ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΜΠΟΪΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ
5. ΝΙΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

συνδυασμό με το όνομα "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
V  ΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΤΑΓΗΣ" ,χωρίς έμβλημα , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι

σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:
1. ΓΚΟΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΚΑΡΑΦΥΛΑΗ
2. ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΠΑΤΣΙΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΟΥ
5. ΠΟΤΟΛΙΔΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ του ΛΥΜΠΕΡΗ
6. ΧΑΡΑΚΟΠΙΔΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 

7) Κοινότητα (πρ. Δημοτική) Ορεστιάδος

1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" ,με έμβλημα "έμβλημα εντός 
κυκλικού πλαισίου απεικονίζεται το περίγραμμα των γεωγραφικών ορίων του δήμου Ορεστιάδας, το οποίο 
ανυψώνει στα χέρια του γονυπετής ο Άτλαντας της ελληνικής μυθολογίας, στη δεξιά πλευρά του δε, 
αναγράφονται οι λέξεις «Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» και στο κάτω μέρος του λογότυπου, εντός 
κυματοειδούς πλαισίου, οι λέξεις «Δ ημοτική Επαναφορά»." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΚΑΡΓΥΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ
5. ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
9. ΣΛΡΓΚΣΙΛΝ ΤΖΙΟΥΝΙΚ του ΣΑΜΒΕΑ
10. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
11. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ" ,με έμβλημα "Προτεταμένη παλάμη, με 
πέντε ανθρώπινες φιγούρες που αιωρούνται σχηματίζοντας ημικύκλιο άνωθεν της παλάμης." , στον οποίο 
περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΓΓΕΛΛΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

3. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
4. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΔΗΜΑΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΦΡΑΝΤΙΣΕΚ
7. ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8. ΚΟΥΚΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
9. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΠΑΣΧΑΛΗ

10. ΠΡΕΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΑΕΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ



12. ΣΚΛΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ γ  -
13. ΤΖΟΤΖΟΑΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ήτο ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΑΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΒΟΥΛΟΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΕΣΚΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΜΑΛΤΙΔΟΥ ΒΑΣίλίΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΡΕΤΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
9. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10. ΧΑΡΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
1). ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ του ΓΚΟΣΣΟ
2. ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
3. ΚΟΥΜΠΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
4. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
5. ΚΥΡΜΛΝΗ ΤΡΙΑΔΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
6. ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
7. ΠΑΤΣΙΑ ΡΕΓΓΓΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΠΕΝΤΙΦΡΑΓΚΛΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
9. ΡΟΥΜΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΤΟΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. / Τ ϊ ΛΟι Τϊ ΛΡΛν  Τ ί Λ ν ί Λ Ρ ί η ν  ΤΓ.1» Η Λ Ι Λ

8) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Χανδρά



1. ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας,
- ήτοι:

. .^/ΣΕΡΑΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
,* ΧΑΤΖΗΣΊΩΑΝΝΡΙΣ του ΜΠΑΛΚΟΥ

Δημοτική Ενότητα Τριγώνου
1) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Αρζου

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΙΙ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ
2. ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΖΩΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΖΗΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΙΛΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΟΔΑΤΖΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Δικαίων

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΑΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΙ ΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΜΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ



4. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ,(ΣΑΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ νν'
5. ΣΚΑΡΑΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΙΙΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης " ΓΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία. 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΝΙΚΟΛΑΚΑ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΠΟΥΡΣΛΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΑΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΤΖΑΠΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

3) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Ελαίας

1. ίο  συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ
3. ΠΕΤΡΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΠΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ" ,χωρίς έμβλημα , στον οποίο 
περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

'α  1. ΚΑΡΑ ΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
^  2. ΚΑΡΑΜΠΕΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

3. ΚΥΡΚΟΥΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΛΡΧΟΝΤΗ
4. ΜΙΧΑΙ-ΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Θεραπειό

1. ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,στο οποίο περιλάτιβανονται οι κάτωθι υποψήφιοιπρόεδροι κοινότητας, ή το ι:



Π/ΚΑΡΛΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Κομάρων

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "Το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΡΧΟΝΤΟΓΑΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
2. ΔΕΛΗΚΩΣΤΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΖΑΠΑΡΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΚΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κόμμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΚΙΟΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΞΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΕΧΙΑΔΟΥ ΕΥΑτου ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6. ΚΟΥΣΠΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

6) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Μαρασίων

1. ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας,
ή τ ο ι:

1. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2. ΧΑΤΖΗΓΚΑΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Μηλέα

1. ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας,
ή τ ο ι:

1. ΧΑΡΙΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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8) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Ορμενίου (

1. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΜΑΡΙΕΛΑ του ΑΝΤΟΝ
3. ΠΟΥΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΕΖΗ
4. ΣΚΑΡΑ ΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
5. ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Πενταλόφου

1. ,Το συνδυασμό με το όνομα "ΕΔΩ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ" ,χωρίς έμβλημα , στον οποίο 
περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ του ΘΕΟΧΑΡΗ
2. ΛΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
3. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΣΙΣΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

10) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Πετρωτών

1. ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ,στο οποίο περιλαμβάνεται ο κάτωθι υποψήφιος πρόεδρος κοινότητας,
ή το ι:

1. ΤΣΑΛΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
11) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Πλάτης

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ , ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΓΚΑΙΔΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΑΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΚΛΡΛΠΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΜΠΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΣΚΑΡΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
5. ΤΖΕΛΓ



12) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Πτελέας

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

απεικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩ]Ί 
Η Α }< ^ Σ Ε  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΙΐΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ
2. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ
3. ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
4. ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΧΑΛΕΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, 
Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το 
επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω 
δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν 
τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία 
μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία 
γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα 
το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφι'οι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΔΑΥΤΣΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ

13) Κοινότητα (πρ. Τοπική) Σπηλαίου

1. Το συνδυασμό με το όνομα "Ορεστιάδα στη ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ" ,με έμβλημα "το έμβλημα του 
συνδυασμού φέρει εικαστικά και γραμματικά στοιχεία ή το ι:

α) εικαστικά στοιχεία: ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 
ΗΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ , ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

β) γραμματικά στοιχεία: αριστερά του ανωτέρω εικαστικού στοιχείου αναγράφεται η επωνυμία του 
συνδυασμού "ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ"." , στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3. ΝΤΟΥΡΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
4. ΠΑΠΛΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

2. Το συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" ,με έμβλημα "Αναγραφή 
σε οριζόντια διάταξη και με κεφαλαία γράμματα της φράσης "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ" με υπέρτιτλο ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Στη λέξη "ΖΩ" είναι τοποθετημένο αντί του γράμματος "Ω" ένα σήμα που αποτελείται από 
τέσσερα τμήματα παζλ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις πρώην
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δήμους (Τριγώνου, Ν. Βύσσας, Κυπρίνου, Ορεστιάδας) και συνδέονται μεταξύ τους ως εξής: Το 
επάνω αριστερά κομμάτι, συνδέεται με το επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά κομμάτι. Το δε κάτω 
δεξιά κομμάτι συνδέεται με το επάνω δεξιά κομμάτι και το κάτω αριστερά. Από το παζλ διέρχονται δύο 
κυματιστές γραμμές, που συμβολίζουν τους ποταμούς της περιοχής. Κάτω από τη φράση "ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ", υπάρχει μία μαύρη οριζόντια γραμμή, κάτω από την οποία αναγράφεται 
στοιχισμένη στα δεξιά και με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη -ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ με άνω και κάτιυ 
τελεία και ακολουθεί με πεζά γράμματα το όνομα της υποψήφιας δημάρχου, Μαρία Γκουγκουσκίδου." , 
στον οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας, ήτοι:

1. ΑΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΜΠΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ
4. ΧΑΜΠΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΨΕΙΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Ορεστιάδα την 11η Μαΐου 2019, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση

του δικαστηρίου αυτού.

Δημοσιεύθηκε στην Ορεστιάδα αυθημερόν.
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