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Αριθµός  Απόφασης 

33      /    2019 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

 

Αποτελούµενο από τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Φλετούρη Πρόεδρο Πρωτοδικών, Παρασκευή 

Κοντού Πρωτοδίκη, ∆έσποινα Ταβούτη Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από τον Γραµµατέα Μιλτιάδη 

Ψυλλάκη. 

Συνεδρίασε δηµόσια και έκτακτα στο ακροατήριό του, στις 19 Ιουνίου 2019, κατόπιν της µε 

αριθµό 59 / 2019 πράξης της Προέδρου, µε αριθµό κατάθεσης δικογράφου γενικό 1835/2019 και ειδικό 

47/ 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 ΙΣΤΙΑΙΑΣ - 

ΑΙ∆ΗΨΟΥ. 

 

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 
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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.». 

 Η κρινοµένη υπόθεση, η οποία αφορά στην επικύρωση των αποτελεσµάτων των δηµοτικών 

εκλογών που έλαβαν χώρα στις 26 Μαΐου 2019 και στις 2 Ιουνίου 2019 στον ∆ήµο Ιστιαίας – Αιδηψού 

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: 
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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 Ιστιαίας – Αιδηψού αποτελείται από τις παρακάτω 

Εκλογικές Περιφέρειες: 

   ∆ήµος Ιστιαίας - Αιδηψού µε πληθυσµό 21.083 και 27 έδρες 

    ∆ηµοτική Ενότητα Αιδηψού µε πληθυσµό 6.141 και 8 έδρες 

    ∆ηµοτική Ενότητα Αρτεµισίου µε πληθυσµό 3.712 και 5 έδρες 

    ∆ηµοτική Ενότητα Ιστιαίας µε πληθυσµό 7.091 και 9 έδρες 

    ∆ηµοτική Ενότητα Λιχάδος µε πληθυσµό 1.122 και 1 έδρα 

    ∆ηµοτική Ενότητα Ωρεών µε πληθυσµό 3.017 και 4 έδρες 

 

Σηµειώνεται ότι στους συνδυασµούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι που 

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

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

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 

 

              Γραµµένοι: 22.566, Ψηφίσαντες: 14.332, Άκυρα: 610, Λευκά: 156, Σύνολο Λευκών και 

Ακύρων: 766,  Έγκυρα : 13.566 

 

        Έλαβαν: 

Α') «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"» : 6.592 

Β') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ» : 1.207 

Γ') «" ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» : 5.092 

∆') «"ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ"» : 675 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 48,59% από τα 13.566 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 8,90% από τα 13.566 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 37,54% από τα 13.566 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε ποσοστό 4,98% από τα 13.566 έγκυρα ψηφοδέλτια 
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   Το εκλογικό µέτρο για την κατανοµή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων 

Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασµών (13.566) 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 503 

  Α') «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 6.592 : 503 = 13 έδρες και 

έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 53 ψήφων 

Β') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 1.207 

: 503 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 201 ψήφων 

Γ') «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 5.092 : 503 = 10 

έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 62 ψήφων 

∆') «"ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 675 : 503 = 1 έδρες και έχει 

αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 172 ψήφων 

Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 26 έδρες 

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

του  δηµοτικού συµβουλίου: 

Β') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου 

 υπολοίπου ψήφων 

Συνεπώς: 

Α' Συνδυασµός «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"» έλαβε συνολικά 13 έδρες (13 + 0 + 0) του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Β' Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 + 

1 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Γ' Συνδυασµός «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» έλαβε συνολικά 10 έδρες (10 + 0 + 0) του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆' Συνδυασµός «"ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ"» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0 + 0) του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου 

 

Ακολουθεί η κατανοµή των εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια: 
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Ο Συνδυασµός Α' «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"» έλαβε: 

      295 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λιχάδος 

       1004 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών 

       1456 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου 

       1762 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού 

       2075 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας 

 

Ο Συνδυασµός Γ' «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» έλαβε: 

       261 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λιχάδος 

       796 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών 

       1090 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου 

       1123 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού 

       1822 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας 

 

Ο Συνδυασµός Β'«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ»  έλαβε: 

       45 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λιχάδος 

       181 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών 

       164 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου 

       541 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού 

       276 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας 

 

Ο Συνδυασµός ∆'«"ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ"»  έλαβε: 

       14 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λιχάδος 

       144 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών 

       88 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου 

       168 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού 

       261 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας 

 

Επειδή δεν υπάρχουν µονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες στο ∆ήµο η κατανοµή ξεκινά µε τον 

 υπολογισµό του εκλογικού µέτρου. 
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Ο Συνδυασµός ∆' µε 144 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών µε εκλογικό 

µέτρο 676 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 144 

Ο Συνδυασµός ∆' µε 88 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου µε 

εκλογικό µέτρο 676 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 88 

Ο Συνδυασµός ∆' µε 168 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού µε εκλογικό 

µέτρο 676 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 168 

Ο Συνδυασµός ∆' µε 261 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας µε εκλογικό 

µέτρο 676 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 261 

 

Ο Συνδυασµός Β' µε 181 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών µε εκλογικό 

µέτρο 403 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 181 

Ο Συνδυασµός Β' µε 164 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου µε 

εκλογικό µέτρο 403 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 164 

Ο Συνδυασµός Β' µε 541 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού µε εκλογικό 

µέτρο 403 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 138 

Ο Συνδυασµός Β' µε 276 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας µε εκλογικό 

µέτρο 403 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 276 

 

Ο Συνδυασµός Γ' µε 796 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών µε εκλογικό 

µέτρο 510 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 286 

Ο Συνδυασµός Γ' µε 1090 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου µε 

εκλογικό µέτρο 510 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 70 

Ο Συνδυασµός Γ' µε 1123 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού µε 

εκλογικό µέτρο 510 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 103 

Ο Συνδυασµός Γ' µε 1822 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας µε εκλογικό 

µέτρο 510 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 292 

 

Ο Συνδυασµός Α' µε 1004 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών µε εκλογικό 

µέτρο 508 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 496 

Ο Συνδυασµός Α' µε 1456 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου µε 
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εκλογικό µέτρο 508 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 440 

Ο Συνδυασµός Α' µε 1762 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού µε 

εκλογικό µέτρο 508 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 238 

Ο Συνδυασµός Α' µε 2075 ψήφους έλαβε 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας µε 

εκλογικό µέτρο 508 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 43 

 

Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 261 ψήφων στην 

εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας 

 

Ο Συνδυασµός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 181 ψήφων στην 

εκλογική περιφέρεια Ωρεών 

Ο Συνδυασµός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 276 ψήφων στην 

εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας 

 

Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 286 ψήφων στην 

εκλογική περιφέρεια Ωρεών 

Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 103 ψήφων στην 

εκλογική περιφέρεια Αιδηψού 

 

Ο Συνδυασµός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 440 ψήφων στην 

εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου 

Ο Συνδυασµός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 238 ψήφων στην 

εκλογική περιφέρεια Αιδηψού 

 

Τελικά για τον Συνδυασµό Α' «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"» η κατανοµή των 13 εδρών έγινε ως 

εξής: 

   Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λιχάδος 

   Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών 

   Α': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου 

   Α': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού 
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   Α': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας 

 

Τελικά για τον Συνδυασµό Β' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ» η κατανοµή 

των 3 εδρών έγινε ως εξής: 

   Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λιχάδος 

   Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών 

   Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου 

   Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού 

   Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας 

 

Τελικά για τον Συνδυασµό Γ' «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» η κατανοµή των 10 εδρών 

έγινε ως εξής: 

   Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λιχάδος 

   Γ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών 

   Γ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου 

   Γ': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού 

   Γ': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας 

 

Τελικά για τον Συνδυασµό ∆' «"ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ"» η κατανοµή των 1 εδρών έγινε ως εξής: 

   ∆': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λιχάδος 

   ∆': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ωρεών 

   ∆': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρτεµισίου 

   ∆': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αιδηψού 

   ∆': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ιστιαίας 

 

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 Α' «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»  και   Γ'«"∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"». 
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Ο Συνδυασµός Α' «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»  έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 6.615 

έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

Ο Συνδυασµός Γ'«"∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"»  έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 

5.045 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

Ο Συνδυασµός Α'«"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»   έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 

56,73% από τα 11.660 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

Ο Συνδυασµός Γ'«"∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"»  έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 

ποσοστό 43,27% από τα 11.660 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

Α) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α'  «"ΜΑΖΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»  

 

Ο ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις 

ψήφους του συνδυασµού 

 

Εκλογική Περιφέρεια Λιχάδος 

 

1. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δώδεκα (312) σταυρούς προτίµησης 

2. ΠΑΥΓΕΡΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ (ΚΑΖΕΛΙ∆ΟΥ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) 

σταυρούς προτίµησης 

Εκλογική Περιφέρεια Ωρεών 

 

1. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους σαράντα δύο (842) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΚΑΡΑ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) 
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σταυρούς προτίµησης 

4. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΑΪΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τέσσερις (354) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΤΗ (ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ) ΛΟΥΚΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

ένα (171) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αρτεµισίου 

 

1. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα επτά (687) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΟΥΡΙΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς προτίµησης 

4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΟΥΣΤΑΡ∆ΑΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα 

(430) σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε διακόσιους 

ενενήντα τρεις (293) σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΟΥΒΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αιδηψού 

 

1. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους δέκα          

οκτώ (618) σταυρούς προτίµησης 
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2. ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα έξι (466) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα έξι (446) σταυρούς  

προτίµησης 

6. ΣΠΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε τετρακόσιους πέντε (405) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΧΑΛΑΒΡΕΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους ενενήντα τέσσερις 

(294) σταυρούς προτίµησης 

9. ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η έλαβε διακόσιους τριάντα (230)  

σταυρούς προτίµησης 

10. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198)        

σταυρούς προτίµησης 

12. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ (ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

εννέα (179) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Ιστιαίας 

 

1. ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε οκτακόσιους είκοσι οκτώ (828) σταυρούς  

προτίµησης 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα (760) σταυρούς  

   προτίµησης 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ∆ΑΥΙ∆ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τέσσερις (594)      
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σταυρούς προτίµησης 

4. ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα επτά 

(517) σταυρούς προτίµησης 

5. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τρεις (483) 

σταυρούς προτίµησης 

       6. ∆ΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τρεις (483) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα επτά (467) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΧΟΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα οκτώ (418) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δύο (402) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα οκτώ (368) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΜΟΥΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα πέντε 

(295) σταυρούς προτίµησης 

12. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα πέντε (275) 

σταυρούς προτίµησης 

13. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΝΙΟΛΑΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ 

(198) σταυρούς προτίµησης 

14. ΜΠΑΛΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίµησης 

 

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

«"∆ΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"»  

 

Εκλογική Περιφέρεια Λιχάδος 

 

1. ΜΙΝΑΧΕΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς 

προτίµησης 
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2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΕΜΟΝΙΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ 

(198) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Ωρεών 

 

1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε επτακόσιους ογδόντα δύο (782) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΛΑ∆Α ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα οκτώ (548) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΤΣΑΪΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΠΑΛΑΛΑ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

εβδοµήντα (270) σταυρούς προτίµησης 

5. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς  

προτίµησης 

6. ΤΟΠΟΥΖΙ∆Η ΣΟΦΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αρτεµισίου 

 

1. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι (520) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΓΕΡΑΛΕΞΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι 

τέσσερις (424) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους 

τριάντα δύο (332) σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα (331) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΤΣΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα επτά (317) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΣΕΛΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς 
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προτίµησης 

7. ΠΑΠΠΑ-ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΟΤΣΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΟΜΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αιδηψού 

 

1. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα πέντε 

(395) σταυρούς προτίµησης 

4. ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τρεις (303) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΜΑΡΑΒΕΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΦΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΦΕΡΓΑ∆ΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς  

προτίµησης 

10. ΚΑΠΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

εννέα (149) σταυρούς προτίµησης 

11. ΖΑΓΚΑΝΑ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) 

σταυρούς προτίµησης 
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12. ΜΟΡΦΟΥΛΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88)  

σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Ιστιαίας 

 

1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα εννέα (719) σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι 

τέσσερις (524) σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους τριάντα επτά (437) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΟΥΤΡΟ∆ΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους έξι (406) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ∆ΕΛΧΑ-ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δύο (402) σταυρούς  

προτίµησης 

7. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα 

επτά (377) σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα τέσσερις (364) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα επτά (357) σταυρούς προτίµησης 

10. ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς  

προτίµησης 

11. ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) 

σταυρούς προτίµησης 

13. ΣΙ∆ΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα πέντε (255) σταυρούς 

προτίµησης 
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14. ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) 

σταυρούς προτίµησης 

15. ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς  

προτίµησης 

 

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

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ» 

 

Εκλογική Περιφέρεια Λιχάδος 

 

1. ΓΚΕΛΑΜΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Ωρεών 

 

1. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίµησης 

4. ΒΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίµησης 

6. ΡΑΠΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αρτεµισίου 

 

1. ΛΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίµησης 
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3. ΚΑΡΑΒΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίµησης 

4. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΜΟΥΣΜΟΥΛΗ ΜΑΡΘΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίµησης 

6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΜΠΑΛΟΥΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα 

εννέα (39) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αιδηψού 

 

1. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες 

τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΚΑΠΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίµησης 

5. ΦΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΜΠΟΥΡΟ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης 

9. ΦΑΚΙΤΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς προτίµησης 

10. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς  

προτίµησης 

11. ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίµησης 

12. ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίµησης 

13. ΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 

προτίµησης 
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Εκλογική Περιφέρεια Ιστιαίας 

 

1. ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίµησης 

2. ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίµησης 

3. ΑΓΓΟΥΡΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίµησης 

          8. ΖΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΣΕΦΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΚΑΡΑΒΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΒΑΡΣΑΜΗ -∆ΑΥΪ∆ΙΑ (ΣΑΜΗ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι 

τέσσερις (24) σταυρούς προτίµησης 

13. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ- ΜΠΑΜΖΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι (20) 

σταυρούς προτίµησης 

 

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

«"ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ"»  
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Εκλογική Περιφέρεια Λιχάδος 

 

1. ΧΟΥΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Ωρεών 

 

1. ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΛΑΪΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίµησης 

5. ΠΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίµησης 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Αρτεµισίου 

 

1. ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς 

προτίµησης 
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Εκλογική Περιφέρεια Αιδηψού 

 

1. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς 

προτίµησης 

1. ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΑΣΟΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΛΟΥΚΑ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΟΥΡΜΠΗ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίµησης 

10. ΤΣΑΒΟΝΙ ΣΑΜΠΕΝΤΙΝΑ του ΕΛΕΖ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίµησης 

 

Εκλογική Περιφέρεια Ιστιαίας 

 

1. ΜΙΜΟΥΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού ∆' έλαβε όλες τις 

ψήφους του συνδυασµού 

2. ΖΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΡΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίµησης 

4. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς 

προτίµησης 
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7. ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΜΙΛΤΙΑ∆Η έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίµησης 

8. ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΩΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς  

προτίµησης 

9. ΜΑΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΚΑΡΑΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΡΟΖΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς  

προτίµησης 

11. ΛΙΑΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΡΙΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) 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 ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ, για την ανάδειξη 

∆ηµάρχου και ∆ηµοτικών Συµβούλων.  

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  επιτυχόντα το συνδυασµό «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»  και επιλαχόντες 

τους συνδυασµούς, α) «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» , β) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

- ΑΙ∆ΗΨΟΥ» και γ)  «"ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ"» . 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ∆ΗΜΑΡΧΟ τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΥΡΙΟ"»  ΚΟΝΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Ι) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους του 

συνδυασµού «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»   ως εξής: 
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Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 

1.ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δώδεκα (312) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους σαράντα δύο (842) σταυρούς 

προτίµησης 

3.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα επτά (687) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) 

σταυρούς προτίµησης 

5.ΣΟΥΡΙΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους δέκα 

οκτώ (618) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) σταυρούς  

προτίµησης 

8. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα έξι (466) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί σύµβουλοι : 

 

1. ΠΑΥΓΕΡΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ (ΚΑΖΕΛΙ∆ΟΥ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΚΑΡΑ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΑΪΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τέσσερις (354) 
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σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΤΗ (ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ) ΛΟΥΚΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

ένα (171) σταυρούς προτίµησης 

7. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΟΥΣΤΑΡ∆ΑΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα 

(430) σταυρούς προτίµησης 

8. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε διακόσιους 

ενενήντα τρεις (293) σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΟΥΒΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα έξι (446) 

σταυρούς προτίµησης 

13. ΣΠΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε τετρακόσιους πέντε (405) σταυρούς 

προτίµησης 

14. ΧΑΛΑΒΡΕΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους ενενήντα τέσσερις 

(294) σταυρούς προτίµησης 

16. ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η έλαβε διακόσιους τριάντα 

(230) σταυρούς προτίµησης 

17. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) 

σταυρούς προτίµησης 

19. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ (ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

εννέα (179) σταυρούς προτίµησης 

20. ∆ΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τρεις (483) σταυρούς 
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προτίµησης 

21. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τρεις (483) 

σταυρούς προτίµησης 

22. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα επτά (467) σταυρούς  

προτίµησης 

23. ΧΟΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα οκτώ (418) σταυρούς 

προτίµησης 

24. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δύο (402) σταυρούς 

προτίµησης 

25. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα οκτώ (368) σταυρούς 

προτίµησης 

26. ΜΟΥΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα πέντε 

(295) σταυρούς προτίµησης 

27. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα πέντε (275) 

σταυρούς προτίµησης 

28. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΝΙΟΛΑΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ 

(198) σταυρούς προτίµησης 

29. ΜΠΑΛΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους του 

συνδυασµού Γ΄ «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» ως εξής: 

 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 

             1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε επτακόσιους ογδόντα δύο (782) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΛΑ∆Α ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα οκτώ (548) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι (520) 

σταυρούς προτίµησης 
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4. ΓΕΡΑΛΕΞΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι 

τέσσερις (424) σταυρούς προτίµησης 

5. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα πέντε 

(395) σταυρούς προτίµησης 

8. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

9. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα εννέα (719) σταυρούς  

προτίµησης 

10. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι 

τέσσερις (524) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 

 1. ΤΣΑΪΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΠΑΛΑΛΑ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

εβδοµήντα (270) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς  

προτίµησης 

4. ΤΟΠΟΥΖΙ∆Η ΣΟΦΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίµηση 

              5. ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους 

τριάντα δύο  (332) σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα (331) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΤΣΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα επτά (317) σταυρούς 

προτίµησης 
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8. ΣΕΛΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΠΑΠΠΑ-ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΚΟΤΣΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΟΜΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) 

σταυρούς προτίµησης 

            11. ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τρεις (303) σταυρούς 

προτίµησης 

13. ΜΑΡΑΒΕΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) σταυρούς 

προτίµησης 

14. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ΦΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) σταυρούς 

προτίµησης 

16. ΦΕΡΓΑ∆ΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς  

προτίµησης 

17. ΚΑΠΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

εννέα (149) σταυρούς προτίµησης 

18. ΖΑΓΚΑΝΑ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) 

σταυρούς προτίµησης 

19. ΜΟΡΦΟΥΛΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88)  

σταυρούς προτίµησης 

 20. ΠΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους τριάντα επτά (437) σταυρούς 

προτίµησης 

21. ΚΟΥΤΡΟ∆ΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους έξι (406) 

σταυρούς προτίµησης 

22. ∆ΕΛΧΑ-ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δύο (402) 

σταυρούς προτίµησης 
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23. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα 

επτά (377) σταυρούς προτίµησης 

24. ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα τέσσερις (364) 

σταυρούς προτίµησης 

25. ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα επτά (357) σταυρούς 

προτίµησης 

26. ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς  

προτίµησης 

27. ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς 

προτίµησης 

28. ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) 

σταυρούς προτίµησης 

29. ΣΙ∆ΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα πέντε (255) σταυρούς 

προτίµησης 

30. ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) 

σταυρούς προτίµησης 

31. ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς  

προτίµησης 

 

ΙΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους του 

συνδυασµού του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β'  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ» ως εξής: 

 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες 

τις ψήφους του συνδυασµού 

3. ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίµησης 
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Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίµησης 

3. ΒΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίµησης 

5. ΡΑΠΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΑΠΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς  

προτίµησης 

7. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΣΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίµησης 

9. ΦΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίµησης 

10. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΜΠΟΥΡΟ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς 

προτίµησης 

13. ΦΑΚΙΤΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς προτίµησης 

14. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς  

προτίµησης 

15. ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίµησης 

16. ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίµησης 

17. ΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίµησης 
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19. ΑΓΓΟΥΡΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς 

προτίµησης 

20. ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς 

προτίµησης 

21. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς 

προτίµησης 

22. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς 

προτίµησης 

23. ΖΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς 

προτίµησης 

24. ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίµησης 

25. ΣΕΦΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 

προτίµησης 

26. ΚΑΡΑΒΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς 

προτίµησης 

27. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΒΑΡΣΑΜΗ -∆ΑΥΪ∆ΙΑ (ΣΑΜΗ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι 

τέσσερις (24) σταυρούς προτίµησης 

13. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ- ΜΠΑΜΖΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι (20) 

σταυρούς προτίµησης 

 

ΙV) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους του 

συνδυασµού ∆'  «"ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ"»» ως εξής: 

 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΜΙΜΟΥΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού ∆' έλαβε όλες τις 

ψήφους του συνδυασµού 
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 Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΖΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΡΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίµησης 

3. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΜΙΛΤΙΑ∆Η έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΩΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς  

προτίµησης 

8. ΜΑΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΚΑΡΑΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΡΟΖΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς  

προτίµησης 

10. ΛΙΑΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΡΙΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους της 

κάθε εκλογικής περιφέρειας του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών του ∆ήµου Ιστιαίας 

- Αιδηψού, ως εξής: 

 

            Ι) Εκλογική Περιφέρεια Λιχάδος ( Μία (1) ́ Εδρα). 

 

1) Συνδυασµός «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"» :  
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Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

 1. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δώδεκα (312) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

  1. ΠΑΥΓΕΡΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ (ΚΑΖΕΛΙ∆ΟΥ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) 

σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) Εκλογική Περιφέρεια Ωρεών ( Τέσσερις (4) ́ Εδρες). 

 

1) Συνδυασµός ««"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»:  

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους σαράντα δύο (842) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΑΡΑ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΚΑΪΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τέσσερις (354) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΤΗ (ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ) ΛΟΥΚΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

ένα (171) σταυρούς προτίµησης 
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2) Συνδυασµός  «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» :  

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε επτακόσιους ογδόντα δύο (782) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΛΑ∆Α ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα οκτώ (548) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΤΣΑΪΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΠΑΛΑΛΑ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

εβδοµήντα (270) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους (200) σταυρούς  

προτίµησης 

4. ΤΟΠΟΥΖΙ∆Η ΣΟΦΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίµησης 

 

3) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς 

προτίµησης 



 

 

33 

2. ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίµησης 

3. ΒΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίµησης 

5. ΡΑΠΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙΙ) Εκλογική Περιφέρεια Αρτεµισίου ( Πέντε (5) ́ Εδρες). 

 

1) Συνδυασµός ««"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»:  

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα επτά (687) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΟΥΡΙΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΟΥΣΤΑΡ∆ΑΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα 

(430) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε διακόσιους 

ενενήντα τρεις (293) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΟΥΒΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) 

σταυρούς προτίµησης 
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2) Συνδυασµός  «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» :  

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι (520) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΓΕΡΑΛΕΞΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι 

τέσσερις (424) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους 

τριάντα δύο (332) σταυρούς προτίµησης 

2. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα (331) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα επτά (317) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΣΕΛΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΠΑΠΠΑ-ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΟΤΣΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΟΜΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) 

σταυρούς προτίµησης 

 

ΙV) Εκλογική Περιφέρεια Αιδηψού ( Οκτώ (8) ́ Εδρες). 

 

1) Συνδυασµός ««"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»:  

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
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1. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους δέκα 

οκτώ (618) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα έξι (466) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα έξι (446) σταυρούς  

προτίµησης 

2. ΣΠΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε τετρακόσιους πέντε (405) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΧΑΛΑΒΡΕΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους ενενήντα τέσσερις 

(294) σταυρούς προτίµησης 

5. ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η έλαβε διακόσιους τριάντα (230)  

σταυρούς προτίµησης 

6. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ (ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

εννέα (179) σταυρούς προτίµησης 

 

2) Συνδυασµός  «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» :  
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Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα πέντε 

(395) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τρεις (303) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΦΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΦΕΡΓΑ∆ΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς  

προτίµησης 

7. ΚΑΠΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα 

(149) σταυρούς προτίµησης 

8. ΖΑΓΚΑΝΑ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΟΡΦΟΥΛΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88)  

σταυρούς προτίµησης 
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3) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες 

τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε χίλιες διακόσιες επτά (1.207) ψήφους 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΚΑΠΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς  

προτίµησης 

2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίµησης 

4. ΦΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίµησης 

5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΜΠΟΥΡΟ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης 

8. ΦΑΚΙΤΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς  

προτίµησης 

10. ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίµησης 

11. ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίµησης 

12. ΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 

προτίµησης 

 

V) Εκλογική Περιφέρεια Ιστιαίας (Εννέα (9) ́ Εδρες). 
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1) Συνδυασµός ««"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"»:  

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

    1. ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε οκτακόσιους είκοσι οκτώ (828) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα (760) σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ∆ΑΥΙ∆ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τέσσερις (594) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα επτά 

(517) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τρεις (483) 

σταυρούς προτίµησης 

               2. ∆ΟΥΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τρεις (483) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα επτά (467) σταυρούς  

προτίµησης 

4. ΧΟΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα οκτώ (418) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δύο (402) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εξήντα οκτώ (368) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΜΟΥΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα πέντε 

(295) σταυρούς προτίµησης 

8. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα πέντε (275) 
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σταυρούς προτίµησης 

9. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΝΙΟΛΑΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ 

(198) σταυρούς προτίµησης 

10. ΜΠΑΛΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίµησης 

 

2) Συνδυασµός  «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» :  

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε πέντε χιλιάδες ενενήντα δύο 

(5.092) ψήφους. 

2. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα εννέα (719) σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι 

τέσσερις (524) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΠΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους τριάντα επτά (437) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΟΥΤΡΟ∆ΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους έξι (406) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ∆ΕΛΧΑ-ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δύο (402) σταυρούς  

προτίµησης 

4. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα 

επτά (377) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα τέσσερις (364) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα επτά (357) σταυρούς προτίµησης 
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7. ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΣΙ∆ΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα πέντε (255) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς  

προτίµησης 

 

3) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ» 

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΓΓΟΥΡΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς 

προτίµησης 

6.ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίµησης 
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7. ΖΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΣΕΦΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΚΑΡΑΒΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΒΑΡΣΑΜΗ -∆ΑΥΪ∆ΙΑ (ΣΑΜΗ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι 

τέσσερις (24) σταυρούς προτίµησης 

12. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ- ΜΠΑΜΖΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι (20) 

σταυρούς προτίµησης 

 

4) Συνδυασµός «"ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ"» :  

 

Τακτικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΜΙΜΟΥΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού ∆' έλαβε όλες τις 

ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε εξακόσιες εβδοµήντα πέντε (675) ψήφους 

 

Αναπληρωµατικοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

 

1. ΖΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΡΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίµησης 

3. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς 

προτίµησης 
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6. ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΜΙΛΤΙΑ∆Η έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΩΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς  

προτίµησης 

8. ΜΑΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΚΑΡΑΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΡΟΖΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς  

προτίµησης 

10. ΛΙΑΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΡΙΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 

 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς δηµοτικούς συµβούλους του επιτυχόντος και των 

επιλαχόντων συνδυασµών του ∆ήµου Ιστιαίας Αιδηψού, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών 

προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου, ως εξής: 

 

Ι) Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ"» ως εξής: 

 

1.ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους σαράντα δύο (842) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε οκτακόσιους είκοσι οκτώ (828) σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα (760) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα επτά (687) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους δέκα 
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οκτώ (618) σταυρούς προτίµησης 

7. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ∆ΑΥΙ∆ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τέσσερις (594) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα επτά 

(517) σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) σταυρούς  

προτίµησης 

10. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα έξι (466) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΣΟΥΡΙΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς 

προτίµησης 

13. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δώδεκα (312) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «"∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ"» 

ως εξής: 

 

1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε πέντε χιλιάδες ενενήντα δύο 

(5.092) ψήφους 

2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε επτακόσιους ογδόντα δύο (782) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα εννέα (719) σταυρούς  

προτίµησης 

4. ΛΑ∆Α ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα οκτώ (548) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι (520) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι 
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τέσσερις (524) σταυρούς προτίµησης 

7. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΓΕΡΑΛΕΞΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι 

τέσσερις (424) σταυρούς προτίµησης 

10. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα πέντε 

(395) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙΙ) Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - 

ΑΙ∆ΗΨΟΥ» ως εξής: 

 

1. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες 

τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε χίλιες διακόσιες επτά (1.207) ψήφους 

2. ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίµησης 

  3.ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΙV) Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «"ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣ"» ως εξής: 

 

1. ΜΙΜΟΥΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού ∆' έλαβε όλες τις 

ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε εξακόσιες εβδοµήντα πέντε (675) ψήφους. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Χαλκίδα, στις 27 Ιουνίου 2019. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Κωνσταντίνα Φλετούρη                                                                     Μιλτιάδης Ψυλλάκης 
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∆ηµοσιεύτηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα στις 2 Ιουλίου 

2019.          

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Κωνσταντίνα Φλετούρη                                                                    Μιλτιάδης Ψυλλάκης 


