
…..φύλλο της υπ' αριθµόν  34 / 2019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Εκουσία ∆ικαιοδοσία) 

 
1 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 

 

 

                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  34  /  2019     

                      ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Φλετούρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Παρασκευή 

Κοντού, Πρωτοδίκη και Ιωάννα Χανιαλάκη Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από το Γραµµατέα Μιλτιάδη 

Ψυλλάκη.            

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ δηµόσια και έκτακτα στο ακροατήριό του στις 19 Ιουνίου 2019, κατόπιν της µε 

αριθµό 59/2019 πράξης της Προέδρου, µε ΑΚ∆ 1836 / 48 / 11.06.2019, για να αποφασίσει για την 

επικύρωση των αποτελεσµάτων των δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και να προβεί στην 

ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων  συνδυασµών, του εκλεγέντος ∆ηµάρχου και των 

τακτικών και αναπληρωµατικών ∆ηµοτικών Συµβούλων κάθε συνδυασµού του ∆ήµου Καρύστου της 

Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, για τον οποίο δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους 

των. 

                        

 

 

 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ 

 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2, 3 του Ν. 3852/2010: 2. “...Μετά τη συγκέντρωση  

των στοιχείων όλων των εκλογικών τµηµάτων του δήµου, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το 

γενικό αποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε τοιχοκόλληση στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας 

του δικαστηρίου”. Κατά δε το άρθρο 43 παρ. 1 του ίδιου νόµου: « 2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει 

τα πρακτικά της εκλογής µαζί µε τον πίνακα των αποτελεσµάτων της στο κατάστηµα του 

πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται 

επίσης έξω από το δικαστικό κατάστηµα», ενώ κατά το άρθρο 44 του ίδιου νόµου « 1. α. Το 

πολυµελές πρωτοδικείο µετά από τη λήξη του πενθηµέρου της παραγράφου 2 του προηγούµενου 

άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, τον δήµαρχο, τους 
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τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, τους τακτικούς και 

αναπληρωµατικούς συµβούλους των δηµοτικών κοινοτήτων, τους συµβούλους των τοπικών 

κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας µε τους αναπληρωµατικούς τους. β. Με την 

ανωτέρω απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί 

σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού. γ. Με την ίδια απόφαση 

ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύµβουλοι κάθε συνδυασµού σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών 

προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήµου. Οι σύµβουλοι των 

δηµοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται µε τη σειρά της εκλογής τους, σύµφωνα µε τον 

αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, µε αλφαβητική 

σειρά.   2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί 

τρεις (3) συνεχείς ηµέρες και αποστέλλει αντίγραφο τους στον περιφερειάρχη και στον Γενικό 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρµόδιος 

Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε κάθε δήµο που ανήκει στη χωρική 

αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.». Η κρινοµένη υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση 

των αποτελεσµάτων των δηµοτικών εκλογών που έλαβαν χώρα στις 26 Μαΐου στον ∆ήµο Καρύστου 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παραδεκτώς φέρεται ενώπιον αυτού του ∆ικαστηρίου, που είναι 

καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµόδιο προς εκδίκαση κατά την εκουσία δικαιοδοσία και πρέπει να 

ερευνηθεί περαιτέρω.  

Από τα πρακτικά και τις σύγχρονες διακηρύξεις του Προέδρου Πρωτοδικών ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ µε τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως αυτών προκύπτει ότι τα πρακτικά των εκλογών της 26ης 

Μαιου του παραπάνω δήµου µαζί µε τους αντίστοιχους πίνακες των αποτελεσµάτων 

τοιχοκολλήθηκαν επί πέντε ηµέρες, σύµφωνα µε τις προµνησθείσες διατάξεις. Συντρέχει, εποµένως, 

η νόµιµη περίπτωση, το ∆ικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσµα των πιο πάνω εκλογών στο ∆ήµο 

αυτό και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, τον δήµαρχο, τους 

τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, τους τακτικούς και 

αναπληρωµατικούς συµβούλους των δηµοτικών κοινοτήτων, τους συµβούλους των τοπικών 

κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας µε τους αναπληρωµατικούς τους, κατά τα 

κατωτέρω οριζόµενα.Σύµφωνα µε τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και την τελευταία απογραφή του πληθυσµού 

του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο ∆ήµος Καρύστου αποτελείται από τις 

παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες: 

∆ήµος Καρύστου µε πληθυσµό 12.180 και 27 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα Καρύστου µε πληθυσµό 6.752 και 15 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα Καφηρέως µε πληθυσµό 342 και 1 έδρα 
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∆ηµοτική Ενότητα Μαρµαρίου µε πληθυσµό 2.370 και 5 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα Στυρέων µε πληθυσµό 2.716 και 6 έδρες 

Σηµειώνεται ότι στους συνδυασµούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι που 

ισοψήφησαν η παρατιθέµενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη µετά από κλήρωση που έγινε 

επ'ακροατηρίου στην αρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3852/2010). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 

Γραµµένοι: 15.342, Ψηφίσαντες: 9.211, Άκυρα: 339, Λευκά: 104, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 443,  

Έγκυρα : 8.768 

Έλαβαν: 

 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» : 408 

 

 Β') «Άλλη πορεία τώρα!» : 2.605 

 

 Γ') «"ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ"» : 5.755 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 4,65% από τα 8.768 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 29,71% από τα 8.768 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 65,64% από τα 8.768 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

Ο Συνδυασµός «"ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ"» πλειοψήφησε µε ποσοστό άνω του 50% (συν 1 ψήφο) του 

συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή. 

Το εκλογικό µέτρο για την κατανοµή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων 

Όλων των Συνδυασµών (8.768) δια του αριθµού των εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (27) συν ένα 

(1) 

Θα γίνει κατανοµή των 27 εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 325 

 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 408 : 325 = 1 έδρες 

και  

 έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 83 ψήφων 
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 Β') «Άλλη πορεία τώρα!» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 2.605 : 325 = 8 έδρες και έχει  

 αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 5 ψήφων 

 Γ') «"ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 5.755 : 325 = 17 έδρες και έχει  

 αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 230 ψήφων 

Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 26 έδρες. Επειδή οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί 

είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του δηµοτικού συµβουλίου, ο συνδυασµός Γ') 

«"ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων 

Συνεπώς :  

Α' Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0 + 0) του  

 ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Β' Συνδυασµός «Άλλη πορεία τώρα!» έλαβε συνολικά 8 έδρες (8 + 0 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Γ' Συνδυασµός «"ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ"» έλαβε συνολικά 18 έδρες (17 + 1 + 0) του ∆ηµοτικού  

 Συµβουλίου 

 

 Ακολουθεί η κατανοµή των εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια 

 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε: 

 

        274 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καφηρέως 

 

        1340 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μαρµαρίου 

 

        1273 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Στυρέων 

 

        2868 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καρύστου 

 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε: 

 

        103 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καφηρέως 

 

        609 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μαρµαρίου 

 

        651 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Στυρέων 
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        1242 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καρύστου 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε: 

 

        5 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καφηρέως 

 

        97 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μαρµαρίου 

 

        63 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Στυρέων 

 

        243 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καρύστου 

 

 

 Η κατανοµή ξεκινά µε τις µονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήµου. 

 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε αρχικά την έδρα στην µονοεδρική εκλογική περιφέρεια Καφηρέως 

 

 

 Ο Συνδυασµός Α' µε 97 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαρµαρίου µε 

εκλογικό µέτρο  

 409 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 97 

 Ο Συνδυασµός Α' µε 63 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Στυρέων µε εκλογικό 

µέτρο  

 409 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 63 

 Ο Συνδυασµός Α' µε 243 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρύστου µε 

εκλογικό µέτρο  

 409 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 243 

 Ο Συνδυασµός Β' µε 609 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μαρµαρίου µε 

εκλογικό µέτρο  

 326 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 283 

 Ο Συνδυασµός Β' µε 651 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Στυρέων µε εκλογικό 

µέτρο  

 326 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 325 
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 Ο Συνδυασµός Β' µε 1242 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρύστου µε 

εκλογικό  

 µέτρο 326 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 264 

 

 Ο Συνδυασµός Γ' µε 1340 ψήφους έλαβε 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαρµαρίου µε 

εκλογικό  

 µέτρο 320 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 60 

 Ο Συνδυασµός Γ' µε 1273 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Στυρέων µε εκλογικό 

µέτρο  

 320 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 313 

 Ο Συνδυασµός Γ' µε 2868 ψήφους έλαβε 8 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρύστου µε 

εκλογικό  

 µέτρο 320 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 308 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 243 ψήφων στην 

εκλογική  

 περιφέρεια Καρύστου 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 325 ψήφων στην 

εκλογική  

 περιφέρεια Στυρέων 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 264 ψήφων στην 

εκλογική  

 περιφέρεια Καρύστου 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 313 ψήφων στην 

εκλογική  

 περιφέρεια Στυρέων 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 308 ψήφων στην 

εκλογική  

 περιφέρεια Καρύστου 

 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ακόµη 1 έδρα λόγω του πλήθους των 1242 έγκυρων ψήφων στην 

εκλογική  

 περιφέρεια Καρύστου 
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 Τελικά για τον Συνδυασµό Α' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» η κατανοµή των 1 εδρών έγινε 

ως  

 εξής: 

    Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καφηρέως 

 

    Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαρµαρίου 

 

    Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Στυρέων 

 

    Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καρύστου 

 

 

 Τελικά για τον Συνδυασµό Β' «Άλλη πορεία τώρα!» η κατανοµή των 8 εδρών έγινε ως εξής: 

 

    Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καφηρέως 

 

    Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μαρµαρίου 

 

    Β': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Στυρέων 

 

    Β': έλαβε συνολικά 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρύστου 

 

 

 Τελικά για τον Συνδυασµό Γ' «"ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ"» η κατανοµή των 18 εδρών έγινε ως εξής: 

 

    Γ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καφηρέως 

 

    Γ': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μαρµαρίου 

 

    Γ': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Στυρέων 

 

    Γ': έλαβε συνολικά 9 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καρύστου 
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Α) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ'  «"ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ 

ΜΑΖΙ"» 

Ο ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Γ' έλαβε όλες τις  

ψήφους του συνδυασµού 

 

 

Εκλογική Περιφέρεια Καφηρέως 

 

1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα ένα (751) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΜΑΣΤΡΟ∆ΗΜΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι   

(246) σταυρούς προτίµησης 

  

Εκλογική Περιφέρεια Μαρµαρίου 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα ένα (651) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς  

προτίµησης 

5. ΚΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι επτά (427) σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΑΛΑΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) σταυρούς προτίµησης 

7. ∆ΡΟΓΩΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυρούς προτίµησης 

8. ΛΟΥΚΑ-ΤΟΥΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175)  

σταυρούς προτίµησης 

Εκλογική Περιφέρεια Στυρέων 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους εβδοµήντα πέντε (775) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΩΡΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα έξι (376) 

σταυρούς προτίµησης 
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4. ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίµησης 

5. ΑΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίµησης 

6. ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) σταυρούς προτίµησης 

7. ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΚΙΚΑ έλαβε διακόσιους σαράντα δύο (242) σταυρούς προτίµησης 

8. ΜΗΤΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα πέντε (235) σταυρούς προτίµησης 

9. ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα οκτώ (218) σταυρούς προτίµησης 

 

 Εκλογική Περιφέρεια Καρύστου 

1. ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ (ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ) ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα 

τέσσερις (954) σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα τέσσερις (764) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΒΕΡΟΥΧΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ∆ΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ένα (601) σταυρούς προτίµησης 

5. ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίµησης 

8. ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-∆ΙΚΕΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε 

(355) σταυρούς προτίµησης 

12. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) 

σταυρούς προτίµησης 

13. ΡΟΥΚΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα (310) σταυρούς προτίµησης 

14. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς 

προτίµησης 
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15. ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίµησης 

16. ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ-ΑΞΕΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους τέσσερις (304) σταυρούς 

προτίµησης 

17. ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους εξήντα τέσσερις (264) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς 

προτίµησης 

19. ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίµησης 

20. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΒΑΤΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) σταυρούς 

προτίµησης 

21. ΝΟΒΑ-ΛΥΚΟΥ ΜΟΣΧΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίµησης 

22. ΚΟΥΦΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς 

προτίµησης 

23. ΜΠΑΛΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης 

Β)Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β'  «Άλλη πορεία 

τώρα!» 

 

Εκλογική Περιφέρεια Καφηρέως 

 

1. ΚΑΛΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Μαρµαρίου 

 

1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίµησης 

2. ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυρούς  

 προτίµησης 

3. ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑΣ) του ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΓΙΟΜΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίµησης 

6. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΠΑΤΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς 

προτίµησης 
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7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

8. ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Στυρέων 

1. ΣΑΚΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΧΑΝΟΥΜΗ-ΚΙΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΤΡΑΧΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΕΝΤΙΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα εννέα (179) σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ-∆ΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς 

προτίµησης 

Εκλογική Περιφέρεια Καρύστου 

1. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες τις  

ψήφους του συνδυασµού 

2. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίµησης 

4. ΓΑΣΠΑΡΗ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα  

πέντε (345) σταυρούς προτίµησης 

5. ΝΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΣΦΥΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίµησης 

7. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίµησης 

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η ΑΡΙΣΤΕΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς 

προτίµησης 
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11. ΜΑΜΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίµησης 

12. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς 

προτίµησης 

13. ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΞΑΝΘΟΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς 

προτίµησης 

14. ΣΦΥΡΙ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίµησης 

15. ΚΟΡ∆ΩΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίµησης 

16. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ-ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίµησης 

17. ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίµησης 

18. ΡΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

19. ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίµησης 

20. ΝΤΑΛΩΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) σταυρούς προτίµησης 

21. ΜΑΜΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίµησης 

22. ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίµησης 

ΤΖΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίµησης 

 

Γ) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α'  «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 

  

Εκλογική Περιφέρεια Καφηρέως 

 

1. ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΡΟΜΕΤΙ∆Η) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Μαρµαρίου 

 

1. ΜΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΥΣΚΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίµησης 

4. ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίµησης 

5. ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΠΑΝΤΑΖΗ ΡΟΥΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίµησης 

7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίµησης 
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8. ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Στυρέων 

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΑΚΑΒΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΠΑΤΣΟΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΟΝΙ∆ΑΚΗ ΓΑΣΠΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΒΕΝΑΡ∆ΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίµησης 

 

 

Εκλογική Περιφέρεια Καρύστου 

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Α' έλαβε όλες  

 τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίµησης 

3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΡΤΗΣ) του ΗΛΙΑ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίµησης 

5.ΚΡΟΜΕΤΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίµησης 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίµησης 

7. ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίµησης 

8. ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίµησης 

9. ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίµησης 

10. ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

12. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

13. ΒΕΛΛΗ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

14. ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ (ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ) του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίµησης 

16. ΤΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίµησης 

17. ΑΓΓΕΛΗ ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίµησης 

18. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 
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                                          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

                                                                         

                                                    ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ  

Επικυρώνει τα αποτελέσµατα των ∆ηµοτικών Εκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και 

Ανακηρύσσει επιτυχόντα το συνδυασµό : «ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ» και επιλαχόντες τους συνδυασµούς  

1.«Άλλη πορεία τώρα!» και 2.«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 

Ανακηρύσσει δήµαρχο τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού «ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ» 

ΡΑΒΙΟΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Ι.) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού 

«ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ» ως εξής :  

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα ένα (751) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα ένα (651) σταυρούς 

προτίµησης 

3.ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς 

προτίµησης 

4.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) σταυρούς 

προτίµησης 

5.ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς 

προτίµησης 

6.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους εβδοµήντα πέντε (775) σταυρούς 

προτίµησης 

7.ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίµησης 

8.ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΩΡΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα έξι (376) σταυρούς 

προτίµησης 

10.ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίµησης 

11.ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ (ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ) ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα 

τέσσερις (954) σταυρούς προτίµησης 

12.ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα τέσσερις (764) σταυρούς 

προτίµησης 

13.ΒΕΡΟΥΧΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) σταυρούς 
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προτίµησης 

14.∆ΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ένα (601) σταυρούς 

προτίµησης 

15.ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514) σταυρούς 

προτίµησης 

16.ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) σταυρούς 

προτίµησης 

17.ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίµησης 

18.ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς 

προτίµησης 

19.ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1.ΜΑΣΤΡΟ∆ΗΜΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) 

σταυρούς προτίµησης 

2.ΚΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι επτά (427) σταυρούς προτίµησης 

3.ΠΑΛΑΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) σταυρούς  

 προτίµησης 

4. ∆ΡΟΓΩΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυρούς προτίµησης 

5.ΛΟΥΚΑ-ΤΟΥΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) 

σταυρούς προτίµησης 

6.ΑΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίµησης 

7.ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) σταυρούς προτίµησης 

8.ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΚΙΚΑ έλαβε διακόσιους σαράντα δύο (242) σταυρούς προτίµησης 

9.ΜΗΤΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα πέντε (235) σταυρούς προτίµησης 

10.ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα οκτώ (218) σταυρούς προτίµησης 

11.ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) 

σταυρούς προτίµησης 

12.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-∆ΙΚΕΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε (355) 

σταυρούς προτίµησης 

13.ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) 

σταυρούς προτίµησης 
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14.ΡΟΥΚΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα (310) σταυρούς προτίµησης 

15.ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς 

προτίµησης 

16.ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίµησης 

17.ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ-ΑΞΕΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους τέσσερις (304) σταυρούς 

προτίµησης 

18.ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους εξήντα τέσσερις (264) σταυρούς 

προτίµησης 

19.ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς 

προτίµησης 

20.ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίµησης 

21. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΒΑΤΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) σταυρούς 

προτίµησης 

22.ΝΟΒΑ-ΛΥΚΟΥ ΜΟΣΧΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίµησης 

23. ΚΟΥΦΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς 

προτίµησης 

24.ΜΠΑΛΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού 

«Άλλη πορεία τώρα!» ως εξής :  

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1.ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίµησης 

2.ΣΑΚΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΧΑΝΟΥΜΗ-ΚΙΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς 

προτίµησης 

4.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες τις  

ψήφους του συνδυασµού 

5. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίµησης 

7. ΓΑΣΠΑΡΗ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα  

πέντε (345) σταυρούς προτίµησης 

8.ΝΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς 
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προτίµησης 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑΣ) του ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΓΙΟΜΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίµησης 

5.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΠΑΤΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς 

προτίµησης 

6.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

7.ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίµησης 

8.ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς 

προτίµησης 

9.ΤΡΑΧΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίµησης 

10.ΚΕΝΤΙΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα εννέα (179) σταυρούς προτίµησης 

11.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς 

προτίµησης  

12.ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ-∆ΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς 

προτίµησης 

13.ΣΦΥΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίµησης 

14.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίµησης 

15.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η ΑΡΙΣΤΕΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς 

προτίµησης 

16.ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς 

προτίµησης 

17.ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς 

προτίµησης 

18.ΜΑΜΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίµησης 

19.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς 

προτίµησης 
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20.ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΞΑΝΘΟΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς 

προτίµησης 

21.ΣΦΥΡΙ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίµησης 

22.ΚΟΡ∆ΩΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίµησης 

23.ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ-ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίµησης 

24.ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίµησης 

25.ΡΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

26.ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίµησης 

27.ΝΤΑΛΩΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) σταυρούς προτίµησης 

28.ΜΑΜΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίµησης 

29.ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίµησης 

30.ΤΖΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους του 

συνδυασµού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» ως εξής : 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Α' έλαβε όλες  τις 

ψήφους του συνδυασµού 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίµησης 

2.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΡΤΗΣ) του ΗΛΙΑ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίµησης 

3.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΡΟΜΕΤΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίµησης 

5.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίµησης 

6. ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίµησης 

7.ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίµησης 

8.ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίµησης 

9.ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίµησης 

10.ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

11.ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

12.ΒΕΛΛΗ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

13.ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ (ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ) του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 
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προτίµησης 

14.ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίµησης 

15.ΤΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίµησης 

16. ΑΓΓΕΛΗ ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίµησης 

17. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

 

                                                     ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 

Ανακηρύσσει τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους της κάθε εκλογικής 

περιφέρειας του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών του ∆ήµου Καρύστου ως εξής:  

Ι. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 

Α.ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ “ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ” 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα ένα (751) σταυρούς  

προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΜΑΣΤΡΟ∆ΗΜΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) 

σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 

Α.ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ “ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ” 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα ένα (651) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
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1.ΚΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι επτά (427) σταυρούς προτίµησης 

2.ΠΑΛΑΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) σταυρούς προτίµησης 

3. ∆ΡΟΓΩΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυρούς προτίµησης 

4.ΛΟΥΚΑ-ΤΟΥΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Β.ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ “'Αλλη πορεία τώρα” 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

 

1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίµησης 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 

1. ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑΣ) του ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) 

σταυρούς προτίµησης 

3.ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΓΙΟΜΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίµησης 

5. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΠΑΤΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

7. ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίµησης 

 

 

ΙΙΙ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΥΡΕΩΝ 

 

Α.ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ “ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ” 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους εβδοµήντα πέντε (775) σταυρούς 

προτίµησης 
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2. ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΩΡΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα έξι (376) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίµησης 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΑΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίµησης 

2. ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) σταυρούς προτίµησης 

3. ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΚΙΚΑ έλαβε διακόσιους σαράντα δύο (242) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΗΤΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα πέντε (235) σταυρούς προτίµησης 

5. ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα οκτώ (218) σταυρούς προτίµησης 

 

 

Β.ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ “'Αλλη πορεία τώρα” 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΣΑΚΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΧΑΝΟΥΜΗ-ΚΙΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

 

1. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΤΡΑΧΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΕΝΤΙΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα εννέα (179) σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ-∆ΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς 

προτίµησης 

 

IV . ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
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Α.ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ “ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ” 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ (ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ) ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα 

τέσσερις (954) σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα τέσσερις (764) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΒΕΡΟΥΧΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ∆ΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ένα (601) σταυρούς προτίµησης 

5.ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514) σταυρούς 

προτίµησης 

6.ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίµησης 

8. ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

10. ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-∆ΙΚΕΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε 

(355) σταυρούς προτίµησης 

12. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) 

σταυρούς προτίµησης 

13. ΡΟΥΚΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα (310) σταυρούς προτίµησης 

14. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίµησης 

16. ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ-ΑΞΕΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους τέσσερις (304) σταυρούς 

προτίµησης 
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17. ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους εξήντα τέσσερις (264) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς 

προτίµησης 

19. ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς προτίµησης 

20. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΒΑΤΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) σταυρούς 

προτίµησης 

21. ΝΟΒΑ-ΛΥΚΟΥ ΜΟΣΧΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίµησης 

22. ΚΟΥΦΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς 

προτίµησης 

23.ΜΠΑΛΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης 

 

Β.ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ “'Αλλη πορεία τώρα” 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες τις  

 ψήφους του συνδυασµού 

2. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίµησης 

 

4. ΓΑΣΠΑΡΗ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα  

 πέντε (345) σταυρούς προτίµησης 

5. ΝΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς  

 προτίµησης 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΣΦΥΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίµησης 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η ΑΡΙΣΤΕΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς 
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προτίµησης 

6. ΜΑΜΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίµησης 

7. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΞΑΝΘΟΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΣΦΥΡΙ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίµησης 

10. ΚΟΡ∆ΩΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίµησης 

11. ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ-ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίµησης 

12. ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίµησης 

13. ΡΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

14. ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίµησης 

15. ΝΤΑΛΩΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) σταυρούς προτίµησης 

16. ΜΑΜΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίµησης 

17. ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίµησης 

18. ΤΖΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίµησης 

 

 

Γ.ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ” 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις 

ψήφους του συνδυασµού 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΡΤΗΣ) του ΗΛΙΑ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΡΟΜΕΤΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίµησης 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίµησης 

6. ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίµησης 

7. ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίµησης 

8. ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίµησης 

9. ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίµησης 
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10.ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

11.ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

12.ΒΕΛΛΗ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

13.ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ (ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ) του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 

προτίµησης 

14. ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίµησης 

15. ΤΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίµησης 

16. ΑΓΓΕΛΗ ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίµησης 

17. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

 

                                                           ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ 

Ανακηρύσσει τους τακτικούς δηµοτικούς συµβούλους του επιτυχόντος και των επιλαχόντων 

συνδυασµών του ∆ήµου Καρύστου σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει 

στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου, ως εξής:  

 

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ “ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ”  

1.ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ (ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ) ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα 

τέσσερις (954) σταυρούς προτίµησης 

2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους εβδοµήντα πέντε (775) σταυρούς 

προτίµησης 

3.ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα τέσσερις (764) σταυρούς 

προτίµησης 

4.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα ένα (751) σταυρούς 

προτίµησης 

5.ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίµησης 

6.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα ένα (651) σταυρούς 

προτίµησης 

7.ΒΕΡΟΥΧΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) σταυρούς 

προτίµησης 

8.∆ΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ένα (601) σταυρούς προτίµησης 

9.ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς 

προτίµησης 

10.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) σταυρούς 
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προτίµησης 

11.ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514) σταυρούς 

προτίµησης 

12.ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) σταυρούς 

προτίµησης 

13.ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς 

προτίµησης 

14.ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίµησης 

15.ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς 

προτίµησης 

16.ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς 

προτίµησης 

17.ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΩΡΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα έξι (376) 

σταυρούς προτίµησης 

18.ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ “Άλλη πορεία τώρα” 

1.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες τις 

ψήφους του συνδυασµού 

2.ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίµησης 

3.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίµησης 

4.ΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίµησης 

5.ΓΑΣΠΑΡΗ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 

πέντε (345) σταυρούς προτίµησης 

6.ΣΑΚΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς 

προτίµησης 

7.ΝΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς 

προτίµησης 

8.ΧΑΝΟΥΜΗ-ΚΙΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΙΙΙ.ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ” 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις 
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ψήφους του συνδυασµού 

 

∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ  να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ από αύριο και επί 

τρεις (3) συνεχείς ηµέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ' αυτής. 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε  στη Χαλκίδα στις 27 Ιουνίου  2019. 

 

     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα στις 2 Ιουλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

09.00  σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση. 

 

     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


