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ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθµός Απόφασης 

35 / 2019 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Φλετούρη Πρόεδρο 

Πρωτοδικών, Παρασκευή Κοντού Πρωτοδίκη, Ελένη Πετροπούλου Πρωτοδίκη - 

Εισηγήτρια και από τον 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 αριθµό κατάθεσης δικογράφου 

γενικό 1837 / 2019 και ειδικό 49 / 2019, για να αποφασίσει για την επικύρωση των 

αποτελεσµάτων των αρχικών και επαναληπτικών δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 

2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 αντίστοιχα 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 ΚΥΜΗΣ - 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. 
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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 

τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, τους 

τακτικούς και αναπληρωµατικούς συµβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασµού, τους 

προέδρους των κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων 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 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.». 
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 Η κρινοµένη υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση των αποτελεσµάτων των 

δηµοτικών εκλογών που έλαβαν χώρα στις 26 Μαΐου 2019 και στις 2 Ιουνίου 2019 στον 

∆ήµο Κύµης - Αλιβερίου 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 διακηρύξεις της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας µε τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως αυτών προκύπτει ότι τα πρακτικά των αρχικών 

και επαναληπτικών δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 

αντίστοιχα 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, 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 Κύµης - 

Αλιβερίου αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες: 

 

∆ήµος Κύµης - Αλιβερίου µε πληθυσµό 28.437 και 27 έδρες 

 

∆ηµοτική Ενότητα Αυλώνος µε πληθυσµό 4.498 και 4 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα ∆υστίων µε πληθυσµό 4.818 και 5 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα Κονιστρών µε πληθυσµό 3.023 και 3 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα Κύµης µε πληθυσµό 7.112 και 7 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα Ταµινέων µε πληθυσµό 8.986 και 8 έδρες 

 

Σηµειώνεται ότι στους συνδυασµούς, όπου υπάρχουν υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι που 

ισοψήφησαν, η παρατιθέµενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη µετά από κλήρωση που έγινε 
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στο ακροατήριο στην αρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 

3852/2010). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 

 

Γραµµένοι: 33.953, Ψηφίσαντες: 21.667, Άκυρα: 984, Λευκά: 334, Σύνολο Λευκών και 

Ακύρων: 1.318, Έγκυρα : 20.349 

 

Έλαβαν: 

Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» : 1.609 

Β') «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» : 8.735 

Γ') «∆ήµος για όλους» : 1.795 

∆') «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» : 8.210 

 

Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 7,91% από τα 20.349 έγκυρα ψηφοδέλτια 

Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 42,93% από τα 20.349 έγκυρα ψηφοδέλτια 

Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 8,82% από τα 20.349 έγκυρα ψηφοδέλτια 

Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε ποσοστό 40,35% από τα 20.349 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασµών (20.349) 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 754 

 

Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 

1.609 : 754 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 101 ψήφων. 

Β') «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έλαβε βάσει του 

εκλογικού µέτρου 8.735 : 754 = 11 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 441 ψήφων 

Γ') «∆ήµος για όλους» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 1.795 : 754 = 2 έδρες και έχει  

αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 287 ψήφων. 
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∆') «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έλαβε βάσει του 

εκλογικού µέτρου 8.210 : 754 = 10 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 670 ψήφων 

 

Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 25 έδρες 

 

Επειδή οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση 

έδρες του δηµοτικού συµβουλίου: 

Β') «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έλαβε 1 έδρα λόγω 

του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων. 

∆') «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έλαβε 1 έδρα λόγω του  

αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων. 

 

Συνεπώς: 

 

Ο Α' Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έλαβε συνολικά 2 

έδρες (2 + 0 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ο Β' Συνδυασµός «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έλαβε 

συνολικά 12 έδρες (11 + 1 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ο Γ' Συνδυασµός «∆ήµος για όλους» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Ο ∆' Συνδυασµός «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έλαβε 

συνολικά 11 έδρες  (10 + 1 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Ακολουθεί η κατανοµή των εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανά 

Εκλογική Περιφέρεια: 

 

Ο Συνδυασµός Β' «"ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ"» 

έλαβε: 
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       1.114 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών 

       1.514 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος 

       1.770 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων 

       1.788 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κύµης 

       2.549 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ταµυνέων 

 

Ο Συνδυασµός ∆' «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»έλαβε: 

 

       1.081 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών 

       1.316 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος 

       988 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων 

       2.930 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κύµης 

       1.895 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ταµυνέων 

 

Ο Συνδυασµός Γ' «"∆ήµος για όλους"» έλαβε: 

 

       195 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών 

       270 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος 

       251 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων 

       273 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κύµης 

       806 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ταµυνέων 

 

Ο Συνδυασµός Α' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έλαβε: 

 

       240 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών 

       302 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος 

       171 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων 

       408 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κύµης 

       488 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ταµυνέων 
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Επειδή δεν υπάρχουν µονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες στο ∆ήµο η κατανοµή ξεκινά µε 

τον υπολογισµό του εκλογικού µέτρου. 

 

Ο Συνδυασµός Α' µε 240 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών µε 

εκλογικό µέτρο 805 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 240. 

Ο Συνδυασµός Α' µε 302 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος µε 

εκλογικό µέτρο 805 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 302 

Ο Συνδυασµός Α' µε 171 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων µε 

εκλογικό µέτρο 805 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 171 

Ο Συνδυασµός Α' µε 408 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κύµης µε 

εκλογικό µέτρο 805 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 408 

Ο Συνδυασµός Α' µε 488 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ταµινέων µε 

εκλογικό µέτρο 805 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 488. 

 

Ο Συνδυασµός Γ' µε 195 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών µε 

εκλογικό µέτρο 898 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 195 

Ο Συνδυασµός Γ' µε 270 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος µε 

εκλογικό µέτρο 898 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 270 

Ο Συνδυασµός Γ' µε 251 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων µε 

εκλογικό µέτρο 898 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 251 

Ο Συνδυασµός Γ' µε 273 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κύµης µε 

εκλογικό µέτρο 898 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 273 

Ο Συνδυασµός Γ' µε 806 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ταµινέων µε 

εκλογικό µέτρο 898 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 806 

 

Ο Συνδυασµός ∆' µε 1081 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών µε 

εκλογικό µέτρο 747 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 334 

Ο Συνδυασµός ∆' µε 1316 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος µε 

εκλογικό µέτρο 747 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 569 
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Ο Συνδυασµός ∆' µε 988 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων µε 

εκλογικό µέτρο 747 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 241 

Ο Συνδυασµός ∆' µε 2930 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κύµης µε 

εκλογικό µέτρο 747 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 689 

Ο Συνδυασµός ∆' µε 1895 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ταµινέων µε 

εκλογικό µέτρο 747 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 401 

 

Ο Συνδυασµός Β' µε 1114 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών µε 

εκλογικό µέτρο 728 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 386 

Ο Συνδυασµός Β' µε 1514 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος µε 

εκλογικό µέτρο 728 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 58 

Ο Συνδυασµός Β' µε 1770 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων µε 

εκλογικό µέτρο 728 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 314 

Ο Συνδυασµός Β' µε 1788 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κύµης µε 

εκλογικό µέτρο 728 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 332 

Ο Συνδυασµός Β' µε 2549 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ταµυνέων µε 

εκλογικό µέτρο 728 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 365 

 

Ο Συνδυασµός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 408 ψήφων 

στην εκλογική περιφέρεια Κύµης. 

Ο Συνδυασµός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 488 ψήφων 

στην εκλογική περιφέρεια Ταµυνέων. 

 

Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 273 ψήφων 

στην εκλογική περιφέρεια Κύµης 

Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 806 ψήφων 

στην εκλογική περιφέρεια Ταµυνέων 

 

Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 334 ψήφων 

στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών 
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Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 569 ψήφων 

στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος 

Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 401 ψήφων 

στην εκλογική περιφέρεια Ταµυνέων. 

 

Ο Συνδυασµός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 314 ψήφων 

στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων 

Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ακόµη 1 έδρα λόγω του πλήθους των 1770 έγκυρων ψήφων στην 

εκλογική περιφέρεια ∆υστίων. 

 

Τελικά για τον Συνδυασµό Α' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» η 

κατανοµή των 2 εδρών έγινε ως εξής: 

   Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών 

   Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος 

   Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων 

   Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κύµης 

   Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ταµινέων 

 

Τελικά για τον Συνδυασµό Β' «"ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ"» η κατανοµή των 12 εδρών έγινε ως εξής: 

   Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών 

   Β': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος 

   Β': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων 

   Β': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κύµης 

   Β': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ταµινέων 

 

Τελικά για τον Συνδυασµό Γ' «"∆ήµος για όλους"» η κατανοµή των 2 εδρών έγινε ως εξής: 

   Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών 

   Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος 

   Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων 



 
10 

   Γ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κύµης 

   Γ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ταµινέων 

 

Τελικά για τον Συνδυασµό ∆' «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» η κατανοµή των 11 εδρών έγινε ως εξής: 

   ∆': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κονιστρών 

   ∆': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος 

   ∆': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια ∆υστίων 

   ∆': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κύµης 

   ∆': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ταµινέων 

 

Κανένας Συνδυασµός δεν πλειοψήφησε µε ποσοστό ανώτερο του 50% (συν 1 ψήφο) του 

συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων µε αποτέλεσµα την επανάληψη της ψηφοφορίας στις 

02/06/2019. 

 

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσµα η επαναληπτική ψηφοφορία πραγµατοποιείται µεταξύ 

των Συνδυασµών Β' «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» και  

∆' «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ». 

 

Ο Συνδυασµός Β' «"ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ"» 

έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 8.587 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

Ο Συνδυασµός ∆' «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» έλαβε 

στην επαναληπτική ψηφοφορία 8.369 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

Ο Συνδυασµός Β' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 50,64% από τα 16.956 

έγκυρα ψηφοδέλτια. 

Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 49,36% από τα 16.956 

έγκυρα ψηφοδέλτια. 
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Α) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β'  

«"ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ"»  

 

Ο ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

 

Εκλογική Περιφέρεια Κονιστρών 

 

1. ∆ΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδοµήντα πέντε (675) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα επτά 

(397) σταυρούς προτίµησης 

3. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) 

σταυρούς προτίµησης. 

4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΑΡΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΟΛΥΖΩΗ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αυλώνος 

 

1. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα τέσσερις (1.144) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα οκτώ (758) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι έξι (726) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα εννέα 

(389) σταυρούς προτίµησης 

5. ΦΛΩΡΟΥ -ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα δύο (362) 
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σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΑΡΑΤΖΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους 

έντεκα (211) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια ∆υστίων 

 

1. ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους πενήντα πέντε (955) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδοµήντα 

τέσσερις (874) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΑΜΑΡΑ -ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους σαράντα τρεις 

(543) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι πέντε 

(525) σταυρούς προτίµησης 

5. ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα (510) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΜΟΛΑΡΗ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους 

έντεκα (311) σταυρούς προτίµησης 

8. ΗΛΙΑ -ΛΑΘΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) 

σταυρούς προτίµησης. 

 

Εκλογική Περιφέρεια Κύµης 

 

1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους επτακόσιους σαράντα 

τέσσερις (1.744) σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα 

επτά (497) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΙ∆ΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα εννέα 
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(489) σταυρούς προτίµησης 

4. ΧΟΝ∆ΡΟΝΙΚΟΛΑ-ΤΣΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους εξήντα εννέα (469) σταυρούς προτίµησης 

5. ΠΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι (420) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΤΑΜΒΑΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

εννέα (309) σταυρούς προτίµησης 

7. ΦΟΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΟΘΕΟΥ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίµησης 

8. ΡΗΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τέσσερις 

(74) σταυρούς προτίµησης 

11. ΤΣΙΛΙΓΓΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Ταµινέων 

 

1. ΠΙΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους σαράντα τέσσερις 

(1.744) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους  εξήντα ένα (1.061) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους  σαράντα τρεις (1.043) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους πενήντα έξι (756) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εβδοµήντα έξι (676) σταυρούς 

προτίµησης 

6. Α∆ΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα οκτώ (478) 
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σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ-ΣΚΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι 

τέσσερις (324) σταυρούς προτίµησης 

8. ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα 

(241) σταυρούς προτίµησης 

10. ΜΠΕΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΡΕΤΣΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ έλαβε διακόσιους δέκα 

τέσσερις (214) σταυρούς προτίµησης 

12. ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Β) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆΄ 

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ». 

 

 

Εκλογική Περιφέρεια Κονιστρών 

 

1. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα (580) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι επτά (527) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα ένα (361) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι (320) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς 

προτίµησης 
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Εκλογική Περιφέρεια Αυλώνος 

 

1. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους έντεκα (711) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα δύο 

(582) σταυρούς προτίµησης 

3. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα έξι 

(476) σταυρούς προτίµησης 

4. ΡΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΤΣΟΥΡΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εννέα (409) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

εννέα (359) σταυρούς προτίµησης. 

 

Εκλογική Περιφέρεια ∆υστίων 

 

1. ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εννέα (609) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα ένα (561) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΑΝΤΩΝΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα επτά (477) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΠΙΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΚΟΤΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς 

προτίµησης 
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7. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Κύµης 

 

1. ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού ∆' έλαβε όλες 

τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΜΠΑΤΣΑ-ΘΩΜΑ ΑΡΕΤΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους δέκα έξι 

(1.416) σταυρούς προτίµησης 

3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε χίλιους  δέκα (1.010) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΠΑΠΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε επτακόσιους τρεις (703) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ∆ΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα οκτώ (618) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα 

τέσσερις (534) σταυρούς προτίµησης 

7. ΡΟΥΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΚΟΥΙΜΗΤΖΗ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα 

οκτώ (448) σταυρούς προτίµησης 

9. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα τέσσερις 

(384) σταυρούς προτίµησης 

10. ΛΙΑΠΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις 

(274) σταυρούς προτίµησης. 
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Εκλογική Περιφέρεια Ταµυνέων 

 

1. ΒΟΤΣΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα οκτώ (958) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους σαράντα έξι (746) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΣΤΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους δέκα οκτώ (718) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΜΕΞΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους εννέα (709) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ∆ΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα (490) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΠΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα 

τρεις (473) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα πέντε (465) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

σαράντα ένα (241) σταυρούς προτίµησης 

10. ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑ∆∆ΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ-ΤΣΙΑΜΗ ΖΩΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Γ) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ'  

«∆ήµος για όλους» 
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Εκλογική Περιφέρεια Κονιστρών 

 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΤΣΕΡΚΕΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αυλώνος 

 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΤΖΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εβδοµήντα δύο (72) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίµησης 

5. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια ∆υστίων 

 

1. ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα εννέα (179) σταυρούς 
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προτίµησης 

2. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΥΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Κύµης 

 

1. ΓΛΥΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΧΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίµησης 

3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ (78) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΖΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΛΙΑΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 

προτίµησης 
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Εκλογική Περιφέρεια Ταµυνέων 

 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Γ' 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ 

(228) σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΗΛΙΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ-ΣΤΟΥΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν 

εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΡΙΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΖΩΖΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίµησης 

13. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 

προτίµησης 
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∆) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α'  

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ  -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ». 

 

 

Εκλογική Περιφέρεια Κονιστρών 

 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίµησης 

4. ΘΩΜΑΪ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΚΤΩΡΑΣ του ΙΟΡ∆ΑΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αυλώνος 

 

1. ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΤΣΙΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΣΩΦΡΟΝΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΑΜΠΡΟΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΛΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια ∆υστίων 
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1. ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΛΑΘΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΖΥΓΟΥΡΗ-ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΡΑΠΤΗ-ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Κύµης 

 

1. ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα έξι (176) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΠΑΦΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΜΟΥΚΑΣ) του ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) 
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σταυρούς προτίµησης 

8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµησης 

10. ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Ταµυνέων 

 

1. ΚΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Α' 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΡΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΠΑΚΟΛΑΣ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΒΑΘΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΠΑΤΣΑΛΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς 

προτίµησης 
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12. ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίµησης 

13. ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσµατα των ∆ηµοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 

επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 στο ∆ήµο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την 

ανάδειξη ∆ηµάρχου και ∆ηµοτικών Συµβούλων.  

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  επιτυχόντα το συνδυασµό «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» και επιλαχόντες τους συνδυασµούς, α) «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», β) «∆ήµος για όλους»  και γ) «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ  -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».  

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ∆ΗΜΑΡΧΟ τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού 

«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 

 

Ι) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους 

του συνδυασµού «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ως 

εξής: 

 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 
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1. ∆ΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδοµήντα πέντε (675) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα τέσσερις (1.144) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα οκτώ (758) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους πενήντα πέντε (955) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδοµήντα 

τέσσερις (874) σταυρούς προτίµησης 

6. ΣΑΜΑΡΑ - ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους σαράντα τρεις 

(543) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι πέντε 

(525) σταυρούς προτίµησης 

8. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους επτακόσιους σαράντα 

τέσσερις (1.744) σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα 

επτά (497) σταυρούς προτίµησης 

10. ΠΙΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους σαράντα 

τέσσερις (1.744) σταυρούς προτίµησης 

11. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους  εξήντα ένα (1.061) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους  σαράντα τρεις (1.043) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα επτά 

(397) σταυρούς προτίµησης 
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2. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) 

σταυρούς προτίµησης. 

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΑΡΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΟΛΥΖΩΗ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι έξι (726) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα εννέα 

(389) σταυρούς προτίµησης 

7. ΦΛΩΡΟΥ -ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα δύο (362) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΑΡΑΤΖΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους 

έντεκα (211) σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα (510) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΜΟΛΑΡΗ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε 

τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίµησης 

12. ΗΛΙΑ -ΛΑΘΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) 

σταυρούς προτίµησης. 

13. ΣΙ∆ΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα εννέα 

(489) σταυρούς προτίµησης 

14. ΧΟΝ∆ΡΟΝΙΚΟΛΑ-ΤΣΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους εξήντα εννέα (469) σταυρούς προτίµησης 

15. ΠΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι (420) σταυρούς 

προτίµησης 

16. ΤΑΜΒΑΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

εννέα (309) σταυρούς προτίµησης 
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17. ΦΟΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΟΘΕΟΥ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίµησης 

18. ΡΗΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) 

σταυρούς προτίµησης 

19. ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) 

σταυρούς προτίµησης 

20. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τέσσερις 

(74) σταυρούς προτίµησης 

21. ΤΣΙΛΙΓΓΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης 

22. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους πενήντα έξι (756) 

σταυρούς προτίµησης 

23. ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εβδοµήντα έξι (676) 

σταυρούς προτίµησης 

24. Α∆ΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα οκτώ (478) 

σταυρούς προτίµησης 

25. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ-ΣΚΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

είκοσι τέσσερις (324) σταυρούς προτίµησης 

26. ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) 

σταυρούς προτίµησης 

27. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα 

(241) σταυρούς προτίµησης 

28. ΜΠΕΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214) 

σταυρούς προτίµησης 

29. ΡΕΤΣΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ έλαβε διακόσιους δέκα 

τέσσερις (214) σταυρούς προτίµησης 

30. ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους 

του συνδυασµού «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ως 
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εξής: 

 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα (580) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι επτά (527) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους έντεκα (711) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα δύο 

(582) σταυρούς προτίµησης 

5. ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εννέα (609) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού έλαβε όλες τις 

ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε οκτώ χιλιάδες διακόσιες δέκα (8.210) ψήφους. 

7. ΜΠΑΤΣΑ-ΘΩΜΑ ΑΡΕΤΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους δέκα έξι 

(1.416) σταυρούς προτίµησης 

8. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε χίλιους  δέκα (1.010) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΒΟΤΣΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα οκτώ (958) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους σαράντα έξι (746) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΣΤΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους δέκα οκτώ (718) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα ένα (361) 
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σταυρούς προτίµησης 

2. ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι (320) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα έξι 

(476) σταυρούς προτίµησης 

5. ΡΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΤΣΟΥΡΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εννέα (409) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

εννέα (359) σταυρούς προτίµησης. 

8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα ένα (561) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΝΤΩΝΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα επτά (477) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΣΠΙΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΚΟΤΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς 

προτίµησης 

13. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς 

προτίµησης 

14. ΠΑΠΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε επτακόσιους τρεις (703) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ∆ΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα οκτώ (618) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα 
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τέσσερις (534) σταυρούς προτίµησης 

17. ΡΟΥΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΚΟΥΙΜΗΤΖΗ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

σαράντα οκτώ (448) σταυρούς προτίµησης 

19. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα τέσσερις 

(384) σταυρούς προτίµησης 

20. ΛΙΑΠΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς 

προτίµησης 

21. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) 

σταυρούς προτίµησης 

22. ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις 

(274) σταυρούς προτίµησης. 

23. ΜΕΞΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους εννέα (709) σταυρούς 

προτίµησης 

24. ∆ΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα (490) 

σταυρούς προτίµησης 

25. ΜΠΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα 

τρεις (473) σταυρούς προτίµησης 

26. ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα πέντε (465) 

σταυρούς προτίµησης 

27. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) 

σταυρούς προτίµησης 

28. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

σαράντα ένα (241) σταυρούς προτίµησης 

29. ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς 

προτίµησης 

30. ΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑ∆∆ΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) 

σταυρούς προτίµησης 

31. ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ-ΤΣΙΑΜΗ ΖΩΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) 
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σταυρούς προτίµησης 

 

 

ΙΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 

συµβούλους του συνδυασµού «∆ήµος για όλους» ως εξής: 

 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΓΛΥΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς 

προτίµησης. 

2. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού έλαβε 

όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε χίλιες επτακόσιες ενενήντα πέντε (1.795) 

ψήφους.  

 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΧΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ (78) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΖΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΛΙΑΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς 

προτίµησης 
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8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ 

(228) σταυρούς προτίµησης 

10. ΠΗΛΙΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς 

προτίµησης 

13. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ-ΣΤΟΥΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν 

εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίµησης 

14. ΜΑΡΙΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ΖΩΖΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς 

προτίµησης 

17. ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς 

προτίµησης 

19. ΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίµησης 

20. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 

ΙV) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 

συµβούλους του συνδυασµού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ως 

εξής: 
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Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) 

σταυρούς προτίµησης. 

2. ΚΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού έλαβε 

όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε χίλιες εξακόσιες εννέα (1.609) ψήφους.  

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα έξι (176) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΠΑΦΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΜΟΥΚΑΣ) του ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµησης 

9. ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίµησης 

10. ΡΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΠΑΚΟΛΑΣ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) 

σταυρούς προτίµησης 
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12. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς 

προτίµησης 

13. ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) 

σταυρούς προτίµησης 

14. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΒΑΘΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς 

προτίµησης 

17. ΠΑΤΣΑΛΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς 

προτίµησης 

19. ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς 

προτίµησης 

20. ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίµησης 

21. ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 

 
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους 

της κάθε εκλογικής περιφέρειας του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών 

του ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου, ως εξής: 

 

Ι) Εκλογική Περιφέρεια Κονιστρών (Τρεις (3) ́ Εδρες). 

 

1) Συνδυαµός «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»: 
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Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ∆ΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδοµήντα πέντε (675) 

σταυρούς προτίµησης. 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα επτά 

(397) σταυρούς προτίµησης 

2. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) 

σταυρούς προτίµησης. 

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΑΡΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΟΛΥΖΩΗ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

2) Συνδυαµός «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα (580) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι επτά (527) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα ένα (361) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι (320) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς 

προτίµησης 
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ΙΙ) Εκλογική Περιφέρεια Αυλώνος (Τέσσερις (4) ́ Εδρες). 

 

1) Συνδυαµός «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»: 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα τέσσερις (1.144) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα οκτώ (758) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι έξι (726) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΠΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα εννέα 

(389) σταυρούς προτίµησης 

3. ΦΛΩΡΟΥ -ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα δύο (362) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΑΡΑΤΖΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους 

έντεκα (211) σταυρούς προτίµησης. 

 

 

2) Συνδυαµός «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους έντεκα (711) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα δύο 
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(582) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα έξι 

(476) σταυρούς προτίµησης 

2. ΡΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΟΥΡΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εννέα (409) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

εννέα (359) σταυρούς προτίµησης. 

 

 

ΙΙΙ) Εκλογική Περιφέρεια ∆υστίων (Πέντε (5) ́ Εδρες). 

 

1) Συνδυαµός «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»: 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους πενήντα πέντε (955) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδοµήντα 

τέσσερις (874) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΑΜΑΡΑ - ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους σαράντα τρεις 

(543) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι πέντε 

(525) σταυρούς προτίµησης. 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) σταυρούς 

προτίµησης 
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2. ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα (510) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΜΟΛΑΡΗ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους 

έντεκα (311) σταυρούς προτίµησης 

4. ΗΛΙΑ - ΛΑΘΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) 

σταυρούς προτίµησης. 

 

2) Συνδυαµός «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εννέα (609) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα ένα (561) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝΤΩΝΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα επτά (477) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΠΙΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΟΤΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 

ΙV) Εκλογική Περιφέρεια Κύµης (Επτά (7) ́ Εδρες). 
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1) Συνδυαµός «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»: 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους επτακόσιους σαράντα 

τέσσερις (1.744) σταυρούς προτίµησης. 

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα 

επτά (497) σταυρούς προτίµησης. 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΣΙ∆ΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα εννέα 

(489) σταυρούς προτίµησης 

2. ΧΟΝ∆ΡΟΝΙΚΟΛΑ-ΤΣΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους εξήντα εννέα (469) σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι (420) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΤΑΜΒΑΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

εννέα (309) σταυρούς προτίµησης 

5. ΦΟΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΟΘΕΟΥ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίµησης 

6. ΡΗΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τέσσερις 

(74) σταυρούς προτίµησης 

9. ΤΣΙΛΙΓΓΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης 

 

2) Συνδυαµός «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού έλαβε όλες τις 
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ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε οκτώ χιλιάδες διακόσιες δέκα (8.210) ψήφους. 

2. ΜΠΑΤΣΑ-ΘΩΜΑ ΑΡΕΤΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους δέκα έξι 

(1.416) σταυρούς προτίµησης 

3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε χίλιους  δέκα (1.010) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΠΑΠΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε επτακόσιους τρεις (703) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ∆ΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα οκτώ (618) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα 

τέσσερις (534) σταυρούς προτίµησης 

4. ΡΟΥΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΟΥΙΜΗΤΖΗ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα 

οκτώ (448) σταυρούς προτίµησης 

6. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα τέσσερις 

(384) σταυρούς προτίµησης 

7. ΛΙΑΠΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις 

(274) σταυρούς προτίµησης. 

 

 

3) Συνδυαµός «∆ήµος για όλους» 
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Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΓΛΥΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΧΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ (78) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΖΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΛΙΑΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

4) Συνδυαµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) 

σταυρούς προτίµησης. 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα έξι (176) σταυρούς 

προτίµησης 
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2. ΠΑΦΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΜΟΥΚΑΣ) του ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµησης 

9. ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίµησης 

 

 

V) Εκλογική Περιφέρεια Ταµυνέων (Οκτώ (8) ́ Εδρες). 

 

1) Συνδυαµός «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»: 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΠΙΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους σαράντα τέσσερις 

(1.744) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους  εξήντα ένα (1.061) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους  σαράντα τρεις (1.043) 

σταυρούς προτίµησης. 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους πενήντα έξι (756) 
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σταυρούς προτίµησης 

2. ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εβδοµήντα έξι (676) σταυρούς 

προτίµησης 

3. Α∆ΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα οκτώ (478) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ-ΣΚΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι 

τέσσερις (324) σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα 

(241) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΠΕΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΡΕΤΣΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ έλαβε διακόσιους δέκα 

τέσσερις (214) σταυρούς προτίµησης 

9. ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 

2) Συνδυαµός «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΒΟΤΣΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα οκτώ (958) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους σαράντα έξι (746) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΣΤΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους δέκα οκτώ (718) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
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1. ΜΕΞΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους εννέα (709) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ∆ΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα (490) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΠΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδοµήντα 

τρεις (473) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα πέντε (465) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

σαράντα ένα (241) σταυρούς προτίµησης 

7. ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑ∆∆ΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ-ΤΣΙΑΜΗ ΖΩΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) 

σταυρούς προτίµησης 

 

 

3) Συνδυαµός «∆ήµος για όλους» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού έλαβε 

όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε χίλιες επτακόσιες ενενήντα πέντε (1.795) 

ψήφους.  

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ 

(228) σταυρούς προτίµησης 
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2. ΠΗΛΙΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ-ΣΤΟΥΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν 

εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΑΡΙΝΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΖΩΖΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίµησης 

12. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 

4) Συνδυαµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. ΚΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού έλαβε 

όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε χίλιες εξακόσιες εννέα (1.609) ψήφους.  

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
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1. ΡΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΠΑΚΟΛΑΣ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΒΑΘΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΠΑΤΣΑΛΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίµησης 

12. ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ 
 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς δηµοτικούς συµβούλους του επιτυχόντος και των 

επιλαχόντων συνδυασµών του ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου, σύµφωνα µε τον αριθµό των 

σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του 

∆ήµου, ως εξής: 
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Ι) Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»: 

 

1. ΠΙΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε χίλιους επτακόσιους σαράντα τέσσερις 

(1.744) σταυρούς προτίµησης. 

2. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους επτακόσιους σαράντα 

τέσσερις (1.744) σταυρούς προτίµησης. 

3. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εκατόν σαράντα τέσσερις (1.144) 

σταυρούς προτίµησης. 

4. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους  εξήντα ένα (1.061) σταυρούς 

προτίµησης. 

5. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους  σαράντα τρεις (1.043) 

σταυρούς προτίµησης . 

6. ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους πενήντα πέντε (955) 

σταυρούς προτίµησης. 

7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδοµήντα 

τέσσερις (874) σταυρούς προτίµησης. 

8. ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα οκτώ (758) 

σταυρούς προτίµησης. 

9. ∆ΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδοµήντα πέντε (675) 

σταυρούς προτίµησης. 

10. ΣΑΜΑΡΑ - ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους σαράντα τρεις 

(543) σταυρούς προτίµησης. 

11. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι πέντε 

(525) σταυρούς προτίµησης. 

12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε τετρακόσιους 

ενενήντα επτά (497) σταυρούς προτίµησης. 
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ΙΙ) Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ως εξής: 

 

1. ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού έλαβε όλες τις 

ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε οκτώ χιλιάδες διακόσιες δέκα (8.210) ψήφους. 

2. ΜΠΑΤΣΑ-ΘΩΜΑ ΑΡΕΤΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους δέκα έξι 

(1.416) σταυρούς προτίµησης. 

3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε χίλιους  δέκα (1.010) σταυρούς 

προτίµησης. 

4. ΒΟΤΣΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα οκτώ (958) 

σταυρούς προτίµησης. 

5. ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους σαράντα έξι (746) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΣΤΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους δέκα οκτώ (718) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους έντεκα (711) σταυρούς 

προτίµησης. 

8. ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους εννέα (609) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα δύο 

(582) σταυρούς προτίµησης. 

10. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα (580) 

σταυρούς προτίµησης. 

11. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι επτά (527) 

σταυρούς προτίµησης. 

 

 

ΙΙΙ) Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «∆ήµος για όλους» ως εξής: 

 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού έλαβε 
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όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε χίλιες επτακόσιες ενενήντα πέντε (1.795) 

ψήφους.  

2. ΓΛΥΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

 

ΙV) Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ως εξής: 

 

1. ΚΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού έλαβε 

όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε χίλιες εξακόσιες εννέα (1.609) ψήφους.  

2. ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) 

σταυρούς προτίµησης. 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Χαλκίδα, στις   27 Ιουνίου  2019. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Κωνσταντίνα Φλετούρη                                                                     Μιλτιάδης Ψυλλάκης 

 

∆ηµοσιεύτηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα στις 2 

Ιουλίου  2019.  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Κωνσταντίνα Φλετούρη                                                                    Μιλτιάδης Ψυλλάκης                                                                           


