
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ  ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθµός Απόφασης 

40 / 2019 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  

 

  Συγκροτούµενο από τους ∆ικαστές Ευθύµιο Κατσαλούλη Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη 

Τσιφούκη Πρωτοδίκη - Εισηγητή, Αικατερίνη Βαλσαµίδη Πρωτοδίκη και από τον Γραµµατέα 

Μιλτιάδη Ψυλλάκη. 

 Συνεδρίασε δηµόσια και έκτακτα στο ακροατήριό του, την 13η Ιουνίου 2019, ηµέρα Πέ-

µπτη και ώρα 10.00 π.µ.,  κατόπιν της µε αριθµό 58/2019 πράξης του Προέδρου του Β’ Τµήµα-

τος του παρόντος ∆ικαστηρίου, µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ 1823/ΕΑΚ 

39/11.06.2019, για να αποφασίσει για την επικύρωση των αποτελεσµάτων των κοινοτικών εκλο-

γών της 26ης Μαΐου 2019 και για να ανακηρύξει α) τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες συν-

δυασµούς και τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς συµβούλους των συµβουλίων των κοινο-

τήτων µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και β) τους προέδρους των κοι-

νοτήτων µε πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων µε τους αναπληρωµατικούς τους, του 

∆ήµου ΕΡΕΤΡΙΑΣ. 

 

 



 2 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

----------------------------------------------- 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2, 3 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι « 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 τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2 

του ίδιου νόµου ορίζεται ότι « 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 τη διάταξη του άρθρου 44 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι « 1. α. Το πολυ-

µελές πρωτοδικείο µετά από τη λήξη του πενθηµέρου της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρ-

θρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, τους τακτικούς και ανα-

πληρωµατικούς συµβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασµού, τους προέδρους των κοινοτή-

των έως τριακοσίων (300) κατοίκων µε τους αναπληρωµατικούς τους. 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 αρ-

µοδιότητα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». 

Η κρινόµενη υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση των αποτελεσµάτων των κοινοτι-

κών εκλογών, που έλαβαν χώρα στις 26 Μαΐου 2019 στον ∆ήµο Ερέτριας του Νοµού Ευβοίας 

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

που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµόδιο, προκειµένου να συζητηθεί κατά την προκείµενη 

διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.  

Από τα πρακτικά και τις διακηρύξεις της ∆ιευθύνουσας το Πρωτοδικείο Χαλκίδας Προέ-
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δρου Πρωτοδικών, µε τα αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης αυτών, προκύπτει ότι τα πρα-

κτικά των κοινοτικών εκλογών της  26ης Μαΐου 2019 του παραπάνω δήµου µαζί µε τους αντί-

στοιχους πίνακες των αποτελεσµάτων τοιχοκολλήθηκαν επί πέντε ηµέρες, σύµφωνα µε τις ανα-

φερθείσες στην προηγηθείσα νοµική σκέψη διατάξεις. Συντρέχει, εποµένως, η νόµιµη περίπτω-

ση, ώστε το ∆ικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσµα των πιο πάνω εκλογών στο ∆ήµο αυτό 

και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, τους τακτικούς και ανα-

πληρωµατικούς συµβούλους των κοινοτήτων, µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) 

κατοίκων, τους προέδρους των κοινοτήτων, µε πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων µε 

τους αναπληρωµατικούς τους, κατά τα κατωτέρω οριζόµενα : 

 

Σύµφωνα µε τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη-

σης - 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 Ερέτριας αποτελείται από τις πα-

ρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες: 

 Κοινότητα Αµαρύνθου µε πληθυσµό 3.672 και 7 έδρες 

 Κοινότητα Ανω Βάθειας µε πληθυσµό 468 και 5 έδρες 

 Κοινότητα Γυµνού µε πληθυσµό 2.033 και 7 έδρες 

 Κοινότητα Ερέτριας µε πληθυσµό 6.330 και 7 έδρες 

 Κοινότητα Καλλιθέας µε πληθυσµό 458 και 5 έδρες 

 Κοινότητα Σέτας µε πληθυσµό 92 και 1 έδρα 

 

 Σηµειώνεται ότι στους συνδυασµούς, όπου υπάρχουν υποψήφιοι κοινοτικοί σύµβουλοι ή 

πρόεδροι, που  ισοψήφησαν, η παρατιθέµενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη µετά από κλήρωση, 

που έγινε στο ακροατήριο κατά τη δικάσιµο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας συνεδρί-

ασης (άρθρο 38 παρ. 3 Ν. 3852/2010). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 

 1) Κοινότητα Αµαρύνθου 

 Γραµµένοι: 3.642, Ψηφίσαντες: 2.416, Άκυρα: 114, Λευκά: 141, Σύνολο Λευκών και Ακύ-

ρων: 255,  

 Έγκυρα : 2.161 
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 Έλαβαν: 

 Α') «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» : 377 

 Β') «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» : 279 

 Γ') «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» : 1.505 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 17,45% από τα 2.161 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 12,91% από τα 2.161 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 69,64% από τα 2.161 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (2.161) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(7) συν ένα (1). 

 Θα γίνει κατανοµή των 7 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 309. 

 

 Γ') «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 1.505 

: 309 = 4 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 269 ψήφων. 

 Α') «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 377 : 

309 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 68 ψήφων. 

 Β') «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 279 : 309 = 0 

έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 279 ψήφων. 

 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 5 έδρες. 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου, 

 Β') «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπο-

λοίπου ψήφων 

 Γ') «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου Ψήφων. 

 

 Α' Συνδυασµός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 
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0 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου. 

 Β' Συνδυασµός «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» έλαβε συνολικά 1 έδρες (0 + 1 + 0) 

του Κοινοτικού Συµβουλίου. 

 Γ' Συνδυασµός «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» έλαβε συνολικά 5 έδρες (4 + 

1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου. 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Αµαρύνθου 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα εννέα 

(559) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα οκτώ (438) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα δύο (372) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα οκτώ (358) 

σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα 

ένα (271) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΦΩΚΑ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προ-

τίµησης 

 8. ΡΑΜΑΝΤΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) 

σταυρούς προτίµησης. 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δέκα εν-

νέα (219) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΒΟΥΤΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς 



 6 

προτίµησης 

 3. ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτί-

µησης 

 4. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΕΣΣΗ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 5. ∆ΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ-∆ΙΟΝΥΣΙΑ (ΦΑΙΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα επτά (37) 

σταυρούς προτίµησης 

 6. ΠΕΤΡΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προ-

τίµησης. 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ ΟΡΣΑΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτί-

µησης 

 3. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προ-

τίµησης 

 5. ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτί-

µησης 

 6. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς 

προτίµησης 

 7. ΣΑΚΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτί-

µησης 

 8. ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 

προτίµησης. 

 2) Κοινότητα Άνω Βάθειας 
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 Γραµµένοι: 534, Ψηφίσαντες: 373, Άκυρα: 13, Λευκά: 6, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 19, 

Έγκυρα : 354 

 Έλαβαν: 

 Α') «"∆ΗΜΟΤΙΚΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ "» : 219 

 Β') «ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» : 135 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 61,86% από τα 354 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 38,14% από τα 354 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (354) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(5) συν ένα (1). 

 Θα γίνει κατανοµή των 5 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 71. 

 

 Α') «"∆ΗΜΟΤΙΚΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ "» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 219 : 71 = 3 έδρες 

και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 6 ψήφων. 

 Β') «ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 135 : 

71 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 64 ψήφων. 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 4 έδρες. 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου, 

 Β') «ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων. 

 

 Α' Συνδυασµός «"∆ΗΜΟΤΙΚΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ "» έλαβε συνολικά 3 έδρες (3 + 0 + 0) του 

Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 

1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Άνω Βάθειας 
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 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΜΕΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίµη-

σης 

 4. ΑΡΓΥΡΗ ΖΩΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίµη-

σης 

 3. ΤΣΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 3) Κοινότητα Γυµνού 

 Γραµµένοι: 1.874, Ψηφίσαντες: 1.428, Άκυρα: 53, Λευκά: 32, Σύνολο Λευκών και Ακύ-

ρων: 85,  

 Έγκυρα : 1.343 

 Έλαβαν: 

 Α') «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» : 376 

 Β') «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» : 424 
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 Γ') «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» : 543 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 28,00% από τα 1.343 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 31,57% από τα 1.343 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 40,43% από τα 1.343 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (1.343) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(7) συν ένα (1). 

 Θα γίνει κατανοµή των 7 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 192 

 

 Γ') «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 543 : 

192 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 159 ψήφων. 

 Β') «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 424 : 192 = 2 

έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 40 ψήφων. 

 Α') «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 376 : 

192 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 184 ψήφων. 

 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 5 έδρες. 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου, 

 Α') «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου 

υπολοίπου ψήφων 

 Γ') «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων. 

 

 Α' Συνδυασµός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 

1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου. 

 Β' Συνδυασµός «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) 

του Κοινοτικού Συµβουλίου. 
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 Γ' Συνδυασµός «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 + 

1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου. 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Γυµνού 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΧΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα δύο (372) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΚΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα έξι (176) σταυρούς προ-

τίµησης 

 3. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ-ΜΠΟΥΡ∆ΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) 

σταυρούς προτίµησης 

 6. ΜΠΕΚΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΣΣΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτί-

µησης 

 7. ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΜΠΑΡΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα δύο (172) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτί-

µησης 

 3. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίµη-

σης 
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 5. ΣΕΦΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΤΣΟΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα (70) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης 

 8. ΜΠΑΡΩΤΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΚΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίµησης 

 10. ΚΑΠΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε µηδέν (0) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν εβδοµήντα επτά (177) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΧΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) σταυρούς προτίµη-

σης 

 4. ΜΠΑΡΟΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι 

(56) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΜΠΑΣΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΠΟΛΥΖΟΥ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

 

 4) Κοινότητα Ερέτριας 

 Γραµµένοι: 6.534, Ψηφίσαντες: 4.389, Άκυρα: 248, Λευκά: 263, Σύνολο Λευκών και Ακύ-

ρων: 511,  

 Έγκυρα : 3.878 

 Έλαβαν: 

 Α') «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» : 1.235 

 Β') «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» : 754 
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 Γ') «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ - ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» : 1.889 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 31,85% από τα 3.878 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 19,44% από τα 3.878 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 48,71% από τα 3.878 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (3.878) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(7) συν ένα (1). 

 Θα γίνει κατανοµή των 7 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 555 

 

 Γ') «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ - ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 1.889 : 555 = 

3 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 224 ψήφων 

 Α') «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 1.235 

: 555 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 125 ψήφων 

 Β') «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 754 : 

555 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 199 ψήφων. 

 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 6 έδρες. 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου, 

 Γ') «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ - ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπο-

λοίπου ψήφων 

 

 Α' Συνδυασµός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 

0 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου. 

 Β' Συνδυασµός «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 

0 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου. 

 Γ' Συνδυασµός «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ - ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» έλαβε συνολικά 4 έδρες (3 + 1 + 0) 

του Κοινοτικού Συµβουλίου. 
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Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Ερέτριας 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα τρεις 

(543) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΠΕΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα εννέα 

(299) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 6. ΓΟΥΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 7. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς 

προτίµησης 

 8. ΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προ-

τίµησης 

 9. ΜΗΤΣΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς 

προτίµησης 

 10. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ∆Η ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς 

προτίµησης 

 11. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΠΕΡΝΕΚΑΣ) του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε τριακόσιους 
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πενήντα πέντε (355) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 3. ΒΙΛΑ-ΜΠΟΛΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΠΑΛΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε διακόσιους είκοσι εννέα (229) σταυρούς προ-

τίµησης 

 5. ΣΑΡΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 6. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς 

προτίµησης 

 7. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προ-

τίµησης 

 8. ΦΙΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) 

σταυρούς προτίµησης 

 9. ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτί-

µησης 

 10. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης 

 11. ΜΗΤΣΗ-ΡΑΤΣΕΑΝ ΙΟΥΛΙΑΝΑ-ΝΙΚΗ (ΛΙΑ) του ΗΛΙΑ έλαβε σαράντα οκτώ (48) 

σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προ-

τίµησης 

 2. ΚΑΡΑΤΑΪΡΗ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα 

δύο (242) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΠΟΥΛΟΥΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΣΕΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΚΕΛΚΙΜ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίµησης 
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 5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ (78) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΜΑΡΙΝΟΥ-ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΘΩΜΑΪΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς 

προτίµησης 

 7. ΤΑΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίµη-

σης. 

 

 

 5) Κοινότητα Καλλιθέας 

 Γραµµένοι: 417, Ψηφίσαντες: 305, Άκυρα: 5, Λευκά: 9, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 14, 

 Έγκυρα : 291 

 Έλαβαν: 

 Α') «ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» : 164 

 Β') «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» : 127 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 56,36% από τα 291 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 43,64% από τα 291 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (291) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(5) συν ένα (1). 

 Θα γίνει κατανοµή των 5 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 59 

 

 Α') «ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 164 : 

59 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 46 ψήφων. 

 Β') «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 127 : 59 = 2 έδρες και 

έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 9 ψήφων. 

 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 4 έδρες. 

 

 Επειδή οι έδρες, που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση 
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έδρες του κοινοτικού συµβουλίου, 

 Α') «ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων. 

 

 Α' Συνδυασµός «ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 

+ 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου. 

 Β' Συνδυασµός «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του Κοι-

νοτικού Συµβουλίου. 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Καλλιθέας 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

  

 1. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης 

 3. ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΙΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΚΑΠΕΝΗ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΚΑΛΑΜΙΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  (ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΠΕΤΥ) του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε 

είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΜΟΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίµη-

σης 

 2. ΣΕΦΕΡΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµη-

σης 

 3. ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµη-
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σης 

 4. ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΕΝΓΚ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΟΣΚΑΡ ΜΠΙΡΓΚΕΡ-ΑΛΓΚΟΤ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προ-

τίµησης 

 8. ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίµη-

σης. 

 

 

 6) Κοινότητα Σέτας 

 Γραµµένοι: 366, Ψηφίσαντες: 200, Άκυρα: 5, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 7, 

 Έγκυρα : 193 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Προέδρων Κοινότητας Σέτας 

 

 1. ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προ-

τίµησης 

 2. ΚΙΚΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 
 

 ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσµατα των Κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 στις 6 

Κοινότητες του ∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωµατικών Συµ-

βούλων και Προέδρων Κοινοτήτων και Αναπληρωµατικών Προέδρων Κοινοτήτων.  

 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ α) τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς συµβούλους κάθε συνδυ-
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ασµού των συµβουλίων των κοινοτήτων του ∆ήµου Ερέτριας µε πληθυσµό άνω των τρια-

κοσίων (300) κατοίκων και β) τους Προέδρους και τους αναπληρωµατικούς Προέδρους 

των κοινοτήτων του ιδίου ∆ήµου µε πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων ως εξής: 

 

 

1) Κοινότητα Αµαρύνθου (7 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι :  

 1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα εννέα 

(559) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα οκτώ (438) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα δύο (372) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα οκτώ (358) 

σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα 

ένα (271) σταυρούς προτίµησης 

  

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι :  

 1. ΦΩΚΑ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προ-

τίµησης 

 3. ΡΑΜΑΝΤΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) 

σταυρούς προτίµησης 

 

II) Συνδυασµός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δέκα εν-

νέα (219) σταυρούς προτίµησης 
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 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΒΟΥΤΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 2. ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτί-

µησης 

 3. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΕΣΣΗ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 4. ∆ΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ-∆ΙΟΝΥΣΙΑ (ΦΑΙΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα επτά (37) 

σταυρούς προτίµησης 

 5. ΠΕΤΡΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προ-

τίµησης 

 

III) Συνδυασµός «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ ΟΡΣΑΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτί-

µησης 

 2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς 

προτίµησης 

 3. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προ-

τίµησης 

 4. ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτί-

µησης 

 5. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς 

προτίµησης 
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 6. ΣΑΚΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτί-

µησης 

 7. ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 

προτίµησης. 

2) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΆΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ (5 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «"∆ΗΜΟΤΙΚΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ "»  

  Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΜΕΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι :  

 1. ΑΡΓΥΡΗ ΖΩΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι :  

 1. ΤΣΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίµησης 
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 4. ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίµησης 

 

 

3) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΟΥ (7 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΧΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα δύο (372) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΚΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα έξι (176) σταυρούς προ-

τίµησης 

 3. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) 

σταυρούς προτίµησης 

 

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ-ΜΠΟΥΡ∆ΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΠΕΚΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΣΣΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτί-

µησης 

 4. ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΠΑΡΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα δύο (172) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτί-

µησης 

 

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι : 
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 1. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίµη-

σης 

 3. ΣΕΦΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΤΣΟΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα (70) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΜΠΑΡΩΤΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΚΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΚΑΠΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε µηδέν (0) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙΙ) Συνδυασµός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν εβδοµήντα επτά (177) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) 

σταυρούς προτίµησης 

  

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΧΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) σταυρούς προτίµη-

σης 

 2. ΜΠΑΡΟΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι 

(56) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΜΠΑΣΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΠΟΛΥΖΟΥ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 

4) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (7 έδρες) 
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Ι) Συνδυασµός «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ - ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα τρεις 

(543) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΠΕΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα εννέα 

(299) σταυρούς προτίµησης 

  

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΓΟΥΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 3. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προ-

τίµησης 

 5. ΜΗΤΣΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ∆Η ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς 

προτίµησης 

 7. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΠΕΡΝΕΚΑΣ) του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε τριακόσιους 
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πενήντα πέντε (355) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΒΙΛΑ-ΜΠΟΛΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΠΑΛΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε διακόσιους είκοσι εννέα (229) σταυρούς προ-

τίµησης 

 3. ΣΑΡΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 4. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προ-

τίµησης 

 6. ΦΙΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) 

σταυρούς προτίµησης 

 7. ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτί-

µησης 

 8. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 9. ΜΗΤΣΗ-ΡΑΤΣΕΑΝ ΙΟΥΛΙΑΝΑ-ΝΙΚΗ (ΛΙΑ) του ΗΛΙΑ έλαβε σαράντα οκτώ (48) 

σταυρούς προτίµησης 

  

ΙΙΙ) Συνδυασµός «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προ-

τίµησης 

 

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι : 
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 1. ΚΑΡΑΤΑΪΡΗ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα 

δύο (242) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΜΠΟΥΛΟΥΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΣΕΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΚΕΛΚΙΜ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ (78) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΜΑΡΙΝΟΥ-ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΘΩΜΑΪΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΤΑΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 

5) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

Ι) Συνδυασµός «ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης 

 3. ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΙΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΑΠΕΝΗ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΚΑΛΑΜΙΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  (ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΠΕΤΥ) του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε 

είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίµησης 

  

ΙΙ) Συνδυασµός «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» 
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 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΟΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίµη-

σης 

 2. ΣΕΦΕΡΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµη-

σης 

 2. ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΕΝΓΚ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΟΣΚΑΡ ΜΠΙΡΓΚΕΡ-ΑΛΓΚΟΤ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προ-

τίµησης 

 6. ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίµησης 

 

 

6) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΤΑΣ (εκλέγει Πρόεδρο Κοινότητας)  

 Τακτικός Πρόεδρος Κοινότητας: 

 1. ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προ-

τίµησης  

 

 Αναπληρωµατικοί Πρόεδροι Κοινότητας: 

 1. ΚΙΚΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίµησης  

 2. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς 

προτίµησης  

 

 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 
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 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ α) τους τακτικούς κοινοτικούς συµβούλους των συνδυασµών των 

κοινοτήτων του ∆ήµου Ερέτριας µε πραγµατικό πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κα-

τοίκων, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει και β) τους τα-

κτικούς Προέδρους των κοινοτήτων του ιδίου ∆ήµου µε πραγµατικό πληθυσµό έως τρια-

κοσίων (300) κατοίκων, ως εξής: 

 

1) Κοινότητα Αµαρύνθου (7 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι :  

 1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα εννέα 

(559) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα οκτώ (438) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα δύο (372) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα οκτώ (358) 

σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα 

ένα (271) σταυρούς προτίµησης 

  

II) Συνδυασµός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δέκα εν-

νέα (219) σταυρούς προτίµησης 

 

III) Συνδυασµός «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς 

προτίµησης 
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2) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΆΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ (5 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «"∆ΗΜΟΤΙΚΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ "»  

  Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα τρεις (183) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΜΕΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

3) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΟΥ (7 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΧΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα δύο (372) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΚΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα έξι (176) σταυρούς προ-

τίµησης 

 3. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) 

σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΠΑΡΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα δύο (172) σταυ-
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ρούς προτίµησης 

 2. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτί-

µησης 

 

ΙΙΙ) Συνδυασµός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν εβδοµήντα επτά (177) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) 

σταυρούς προτίµησης 

 

 

 

4) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (7 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «"ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ - ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα τρεις 

(543) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΠΕΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα εννέα 

(299) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΠΕΡΝΕΚΑΣ) του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε τριακόσιους 

πενήντα πέντε (355) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυ-
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ρούς προτίµησης 

  

ΙΙΙ) Συνδυασµός «"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ"» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προ-

τίµησης 

  

5) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

Ι) Συνδυασµός «ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης 

 3. ΚΑΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίµησης 

  

ΙΙ) Συνδυασµός «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» 

 Τακτικοί Σύµβουλοι : 

 1. ΜΟΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίµη-

σης 

 2. ΣΕΦΕΡΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµη-

σης 

  

6) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΤΑΣ (εκλέγει Πρόεδρο Κοινότητας)  

 Τακτικός Πρόεδρος Κοινότητας: 

 1. ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προ-

τίµησης  

-----------------------------------------------------------  

 

 Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Χαλκίδα, την 26η Ιουνίου 2019. 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ευθύµιος Κατσαλούλης                                                                         Μιλτιάδης Ψυλλάκης 

 

 

 

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

Ιουλίου 2019.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ευθύµιος Κατσαλούλης                                                                         Μιλτιάδης Ψυλλάκης 

 

 

 


