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    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣHΣ    

                    36  /  2019     

          ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Φλετούρη, Πρόεδρο 

Πρωτοδικών, Παρασκευή Κοντού, Πρωτοδίκη, Ελένη Πετροπούλου, Πρωτοδίκη-

Εισηγήτρια και από το Γραµµατέα Μιλτιάδη Ψυλλάκη.     

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ δηµόσια και έκτακτα στο ακροατήριό του στις 19 Ιουνίου 

2019, κατόπιν της µε αριθµό 59/2019 πράξης της Προέδρου, µε γενικό και ειδικό, 

αντίστοιχα, αριθµό κατάθεσης δικογράφου 1838/2019 και 50/2019, για να 

αποφασίσει για την επικύρωση των αποτελεσµάτων των δηµοτικών εκλογών της 26ης 

Μαΐου 2019 και να προβεί στην ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων  

συνδυασµών, του εκλεγέντος ∆ηµάρχου και των τακτικών και αναπληρωµατικών 

∆ηµοτικών Συµβούλων κάθε συνδυασµού του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης - Αγίας 

Άννας της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

                                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 
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πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει 

αµέσως µε τοιχοκόλληση στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του δικαστηρίου”. 

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

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

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

που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστηµα», ενώ κατά το άρθρο 44 

του ίδιου νόµου «1. α. Το πολυµελές πρωτοδικείο µετά από τη λήξη του πενθηµέρου 

της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους 

επιλαχόντες συνδυασµούς, τον δήµαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς  

δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς 

συµβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασµού, τους προέδρους των κοινοτήτων έως 

τριακοσίων (300) κατοίκων µε τους αναπληρωµατικούς τους. β. Με την ανωτέρω 

απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και 

αναπληρωµατικοί σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού. γ. 

Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύµβουλοι κάθε συνδυασµού 

σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο της 

εδαφικής περιφέρειας του δήµου. Οι σύµβουλοι των κοινοτήτων κατατάσσονται µε 

τη σειρά της εκλογής τους, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που 

έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, µε αλφαβητική σειρά.  2. Ο πρόεδρος του 

πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις (3) 

συνεχείς ηµέρες και αποστέλλει αντίγραφο τους στον περιφερειάρχη και στο Γενικό 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει 

ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε κάθε δήµο που 

ανήκει στη χωρική αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.». Η κρινοµένη 

υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση των αποτελεσµάτων των δηµοτικών 

εκλογών που έλαβαν χώρα στις 26 Μαΐου 2019 στο ∆ήµο Μαντουδίου- Λίµνης- 

Αγίας Άννας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παραδεκτώς φέρεται ενώπιον αυτού 

του ∆ικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµόδιο προς εκδίκαση κατά 

την εκουσία δικαιοδοσία και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.  Από τα πρακτικά 

και τις σύγχρονες διακηρύξεις της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας µε τα αντίστοιχα 

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

Μαΐου 2019 του παραπάνω ∆ήµου 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 
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το αποτέλεσµα των πιο πάνω εκλογών στο ∆ήµο αυτό και να ανακηρύξει τον 

επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, τον δήµαρχο και τους τακτικούς και 

αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού,  κατά τα κατωτέρω 

οριζόµενα. 

 Σύµφωνα µε τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και την 

τελευταία απογραφή του πληθυσµού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 

699/Β/20.3.2014) ο ∆ήµος Μαντουδίου – Λίµνης - Αγίας Άννας αποτελείται από τις 

παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες: 

∆ήµος Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας µε πληθυσµό 12.045 και 27 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων µε πληθυσµό 4.490 και 10 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα Κηρέως µε πληθυσµό 5.411 και 12 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα Νηλέως µε πληθυσµό 2.144 και 5 έδρες 

 Σηµειώνεται ότι στους συνδυασµούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δηµοτικοί 

σύµβουλοι που ισοψήφησαν η παρατιθέµενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη µετά 

από κλήρωση που έγινε επ’ ακροατηρίου στην αρχή της παρούσας συνεδριάσεως 

(άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3852/2010). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 

Γραµµένοι: 15.275, Ψηφίσαντες: 9.525, Άκυρα: 375, Λευκά: 121, Σύνολο Λευκών 

και Ακύρων: 496, Έγκυρα : 9.029 

Έλαβαν: 

Α')«ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» : 2.927 

Β')«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»: 657 

Γ') «ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» : 3.436 

∆') «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» : 2.009 

Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 32,42% από τα 9.029 έγκυρα ψηφοδέλτια  

Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 7,28% από τα 9.029 έγκυρα ψηφοδέλτια 

Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 38,06% από τα 9.029 έγκυρα ψηφοδέλτια 

Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε ποσοστό 22,25% από τα 9.029 έγκυρα ψηφοδέλτια 

Το εκλογικό µέτρο για την κατανοµή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων 
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Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασµών (9.029) 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 335. 

 Α') «ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 2.927 : 335 = 8 έδρες 

και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 247 ψήφων 

 Β') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» 

έλαβε βάσει του εκλογικού  µέτρου 657 : 335 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο 

υπόλοιπο 322 ψήφων 

 Γ') «"ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 3.436 : 335 

= 10 έδρες και έχει  αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 86 ψήφων 

 ∆') «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού 

µέτρου 2.009 : 335 = 5  έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 334 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 24 έδρες. Επειδή οι έδρες που 

καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του 

δηµοτικού συµβουλίου 

 Α') «ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου 

ψήφων 

 Β') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» 

έλαβε 1 έδρα λόγω του  αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων 

 ∆') «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του 

αχρησιµοποίητου υπολοίπου  ψήφων 

Συνεπώς:  

 Α' Συνδυασµός «ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» έλαβε συνολικά 9 έδρες (8 + 1 + 0) του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου   

 Β΄ Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- 

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «"ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ"» έλαβε συνολικά 10 έδρες (10 

+ 0 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 ∆' Συνδυασµός «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» έλαβε 

συνολικά 6 έδρες (5 + 1 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 Ακολουθεί η κατανοµή των εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανά 

Εκλογική Περιφέρεια:  

 Ο Συνδυασµός Γ' «"ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ"» έλαβε: 

        500 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νηλέως 
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        1418 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 

        1518 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κηρέως 

 Ο Συνδυασµός Α' «ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» έλαβε: 

        1016 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νηλέως 

        881 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 

        1030 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κηρέως 

 Ο Συνδυασµός ∆' «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» έλαβε: 

        185 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νηλέως 

        537 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 

        1287 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κηρέως 

 Ο Συνδυασµός Β' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ 

ΑΝΝΑΣ» έλαβε: 

        55 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νηλέως 

        284 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 

        318 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κηρέως 

Επειδή δεν υπάρχουν µονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες στο ∆ήµο η κατανοµή 

ξεκινά µε τον υπολογισµό του εκλογικού µέτρου. 

 Ο Συνδυασµός Β' µε 55 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Νηλέως µε εκλογικό µέτρο 329 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 55 

 Ο Συνδυασµός Β' µε 284 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Ελυµνίων µε εκλογικό µέτρο 329 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 284 

 Ο Συνδυασµός Β' µε 318 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Κηρέως µε εκλογικό µέτρο 329 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 318 

 Ο Συνδυασµός ∆' µε 185 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Νηλέως µε εκλογικό µέτρο 335 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 185 

 Ο Συνδυασµός ∆' µε 537 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια 

Ελυµνίων µε εκλογικό µέτρο 335 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 202 

 Ο Συνδυασµός ∆' µε 1287 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Κηρέως µε εκλογικό µέτρο 335 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 282 

 Ο Συνδυασµός Α' µε 1016 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Νηλέως µε εκλογικό µέτρο 326 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 38 

 Ο Συνδυασµός Α' µε 881 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Ελυµνίων µε εκλογικό µέτρο 326 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 229 

 Ο Συνδυασµός Α' µε 1030 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια 
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Κηρέως µε εκλογικό µέτρο 326 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 52 

 Ο Συνδυασµός Γ' µε 500 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια 

Νηλέως µε εκλογικό µέτρο 344 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 156 

 Ο Συνδυασµός Γ' µε 1418 ψήφους έλαβε 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Ελυµνίων µε εκλογικό µέτρο 344 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 42 

 Ο Συνδυασµός Γ' µε 1518 ψήφους έλαβε 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια 

Κηρέως µε εκλογικό µέτρο 344 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 142 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 284 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 318 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Κηρέως 

 Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 202 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 

 Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 282 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Κηρέως 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 229 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου των 156 

ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Νηλέως 

Τελικά για τον Συνδυασµό Α' «ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» η κατανοµή των 9 εδρών έγινε ως 

εξής: 

    Α': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νηλέως 

    Α': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 

    Α': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κηρέως 

Τελικά για τον Συνδυασµό Β' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» η κατανοµή των 2 εδρών έγινε ως 

εξής: 

    Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νηλέως 

    Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 

    Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κηρέως 

Τελικά για τον Συνδυασµό Γ' «"ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ"» η κατανοµή των 10 

εδρών έγινε ως εξής: 

    Γ': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νηλέως 

    Γ': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 
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    Γ': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κηρέως 

 Τελικά για τον Συνδυασµό ∆' «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» η 

κατανοµή των 6 εδρών  έγινε ως εξής: 

    ∆': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νηλέως 

    ∆': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ελυµνίων 

    ∆': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κηρέως 

 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 Γ',  Α'. 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 4.044 έγκυρα 

ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 3.520 έγκυρα 

ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 53,46% από 

τα 7.564 έγκυρα  ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 46,54% από τα 

7.564 έγκυρα  ψηφοδέλτια 

Α) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α'  
«ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» 

 Ο ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του 
συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

 Εκλογική Περιφέρεια Νηλέως 

 1. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε εξακόσιους σαράντα 
εννέα (649) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε πεντακόσιους δέκα 
τέσσερις (514) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους 
ενενήντα δύο (492) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους 
τριάντα δύο (232) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα 
επτά (217) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) 
σταυρούς προτίµησης 
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 7. ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) 
σταυρούς προτίµησης 

 8. ΜΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) 
σταυρούς προτίµησης 

 Εκλογική Περιφέρεια Ελυµνίων 

 1. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους 
ογδόντα έξι (386) σταυρούς  προτίµησης 

 2. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 
εννέα (349) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο 
(282) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους 
πενήντα ένα (251) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) 
σταυρούς προτίµησης 

 6. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα 
πέντε (195) σταυρούς  προτίµησης 

 7. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 
εννέα (149) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΦΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) 
σταυρούς προτίµησης 

 9. ΚΑΒΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς 
προτίµησης 

 10. ΤΣΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ 
(78) σταυρούς προτίµησης 

 11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) 
σταυρούς προτίµησης  

 12. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) σταυρούς 
προτίµησης 

 13. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα τέσσερις 
(64) σταυρούς προτίµησης 

 14. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΑΘΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς 
προτίµησης 

 15. ΑΝ∆ΡΙΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς 
προτίµησης 
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 Εκλογική Περιφέρεια Κηρέως 

 1. ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΛΟΪΖΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι (426) 
σταυρούς προτίµησης 

 2. ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 
ένα (341) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι 
πέντε (325) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΟΡΣΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι 
(256) σταυρούς προτίµησης 

 5. ∆ΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε διακόσιους εννέα (209) 
σταυρούς προτίµησης  

 6. ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εννέα (209) 
σταυρούς προτίµησης 

 7. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους (200) 
σταυρούς προτίµησης 

 8. ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε 
(195) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) 
σταυρούς προτίµησης 

 10. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις 
(154) σταυρούς προτίµησης 

 11. ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) 
σταυρούς προτίµησης 

 12. ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι 
(96) σταυρούς προτίµησης 

 13. ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς 
προτίµησης 

 14. ∆ΙΟΜΑΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς 
προτίµησης 

 15. ΜΠΕΚΑΚΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) 
σταυρούς προτίµησης 

 16. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) 
σταυρούς προτίµησης 

 17. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) 
σταυρούς προτίµησης  

18. ΖΗΣΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς 
προτίµησης 
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 Β) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ 
Γ' «" ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ"» 

 Εκλογική Περιφέρεια Νηλέως 

 1. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ 
(288) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΧΑΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις 
(274) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΧΑΤΖΗΡΑΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους είκοσι 
εννέα (229) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα πέντε (215) 
σταυρούς προτίµησης 

 5. ΛΙΤΣΑ -ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δώδεκα 
(212) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΣΕΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα 
(139) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα (80) 
σταυρούς προτίµησης 

 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε εξήντα ένα 
(61) σταυρούς προτίµησης 

 Εκλογική Περιφέρεια Ελυµνίων 

 1. ΦΛΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ 
(728) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΣΤΕΦΟΥ- ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 
πεντακόσιους έντεκα  (511) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε τετρακόσιους είκοσι εννέα (429) 
σταυρούς προτίµησης 

 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΙΜΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) 
σταυρούς προτίµησης 

 5. ΤΖΟΒΑΝΑ (ΣΟΥΓΙΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 
διακόσιους εβδοµήντα εννέα  (279) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε 
(265) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα τέσσερις 
(174) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ-ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΜΑΤΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν 



ο φύλλο της υπ’ αριθ.  36 /2019 αποφάσεως του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (∆ιαδικασία Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας)   

 11 

εβδοµήντα τρεις (173) σταυρούς προτίµησης 

 9. ∆ΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) 
σταυρούς προτίµησης 

 10. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίµησης 

 11. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 
εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίµησης 

 12. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε 
(125) σταυρούς προτίµησης 

 13. ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΖΗΣΙΜΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) 
σταυρούς προτίµησης 

 14. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε 
εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίµησης 

 15. ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) 
σταυρούς προτίµησης 

 Εκλογική Περιφέρεια Κηρέως 

 1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού 
Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

 2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους 
τριάντα πέντε (735) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΠΕΪΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΑΥΙ∆ έλαβε εξακόσιους έντεκα (611) 
σταυρούς προτίµησης 

 4. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους 
σαράντα ένα (541) σταυρούς  προτίµησης 

 5. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 
ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) 
σταυρούς προτίµησης 

 7. ΠΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 
εννέα (349) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ-ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε 
τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά 
(157) σταυρούς προτίµησης 

 10. ∆ΑΜΙΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα 
εννέα (149) σταυρούς προτίµησης 
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 11. ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ (ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε 
εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίµησης 

 12. ΤΣΙΠΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) 
σταυρούς προτίµησης 

 13. ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν 
δώδεκα (112) σταυρούς προτίµησης 

 14. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) 
σταυρούς προτίµησης 

 15. ΚΑΛΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εβδοµήντα δύο (72) σταυρούς 
προτίµησης 

 16. ΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) 
σταυρούς προτίµησης 

 17. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ-ΠΡΙΟΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα ένα (51) 
σταυρούς προτίµησης 

 18. ΒΑΖΑΚΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) 
σταυρούς προτίµησης 

 19. ΓΕΡΟΣΙ∆ΕΡΗ-ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι 
(36) σταυρούς προτίµησης 

 Γ) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ 
∆'  «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 

 Εκλογική Περιφέρεια Νηλέως 

 1. ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα πέντε 
(295) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) 
σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις 
(94) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-ΧΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε 
εβδοµήντα έξι (76) σταυρούς  προτίµησης 

 5. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) 
σταυρούς προτίµησης 

 6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) 
σταυρούς προτίµησης 

 7. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) 
σταυρούς προτίµησης 

 8. ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς 
προτίµησης 
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 Εκλογική Περιφέρεια Ελυµνίων 

 1. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα 
(331) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα επτά 
(177) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 
ένα (161) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΗΛΙΑ∆ΗΣ-ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα έξι 
(136) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΖΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) 
σταυρούς προτίµησης 

 6. ΜΠΑΡΕΤ (BARRETT) ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ANTHONY) του ΤΖΟΝ (JOHN) έλαβε 
εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) 
σταυρούς προτίµησης 

 8. ΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε εβδοµήντα εννέα (79) 
σταυρούς προτίµησης 

 9. ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα 
(71) σταυρούς προτίµησης 

 10. ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς 
προτίµησης 

 11. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε 
σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίµησης 

 12. ΑΝ∆ΡΙΤΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) 
σταυρούς προτίµησης 

 13. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) 
σταυρούς προτίµησης 

 14. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΟΥ-ΣΑΠΟΥΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε 
είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης 

 15. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς 
προτίµησης 

 Εκλογική Περιφέρεια Κηρέως 

 1. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασµού 
∆' έλαβε όλες τις ψήφουςτου συνδυασµού 

 2. ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς 
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προτίµησης 

 3. ΛΕΟΝΤΗΣ ∆ΗΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) 
σταυρούς προτίµησης 

 4. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα 
οκτώ (278) σταυρούς  προτίµησης 

 5. ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 
διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ) ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους 
τριάντα δύο (232) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΓΟΥΒΙΩΤΗ-ΣΟΦΡΩΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους 
είκοσι επτά (227) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε διακόσιους τέσσερις 
(204) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΚΑΛΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ 
(168) σταυρούς προτίµησης 

 10. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 
έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίµησης 

 11. ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 
έξι (146) σταυρούς προτίµησης 

 12. ΠΡΙΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε 
(145) σταυρούς προτίµησης 

 13. ΤΡΙΑΝΤΗ-ΘΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 
πέντε (145) σταυρούς προτίµησης 

 14. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα 
έξι (116) σταυρούς προτίµησης 

 15. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ 
(108) σταυρούς προτίµησης 

 16. ΚΟΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ενενήντα τρεις (93) 
σταυρούς προτίµησης 

 17. ΜΠΑΪΜΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε ενενήντα τρεις (93) 
σταυρούς προτίµησης 

 18. ΜΥΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) 
σταυρούς προτίµησης 

 19. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα (70) 
σταυρούς προτίµησης 

 ∆)Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ 
Β'  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» 
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 Εκλογική Περιφέρεια Νηλέως 

 1. ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς 
προτίµησης 

 2. ΑΦΕΝ∆ΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η έλαβε τριάντα (30) σταυρούς 
προτίµησης 

 3. ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε είκοσι οκτώ (28) 
σταυρούς προτίµησης 

 4. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 
προτίµησης 

 5. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 
προτίµησης 

 Εκλογική Περιφέρεια Ελυµνίων 

 1. ΚΑΡΑΤΖΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ 
(148) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα 
(141) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΑΜΟΥΧΑ ΓΕΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν 
είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) 
σταυρούς προτίµησης 

 5. ΜΥΛΩΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) 
σταυρούς προτίµησης 

 6. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς 
προτίµησης 

 7. ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) 
σταυρούς προτίµησης 

 8. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) 
σταυρούς προτίµησης 

 9. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) 
σταυρούς προτίµησης 

 10. ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) 
σταυρούς προτίµησης 

 11. ΨΑΡΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 
προτίµησης 

 12. ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς 
προτίµησης 
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 Εκλογική Περιφέρεια Κηρέως 

 1. ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του 
συνδυασµού Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

 2. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ 
(98) σταυρούς προτίµησης 

 3. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) 
σταυρούς προτίµησης 

 4. ΛΙΑΣΚΟΣ ∆ΑΥΪ∆ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς 
προτίµησης  

 5. ΖΗΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) 
σταυρούς προτίµησης 

 6. ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η έλαβε πενήντα 
πέντε (55) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς 
προτίµησης 

 8. ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα 
εννέα (49) σταυρούς  προτίµησης  

 9. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 
προτίµησης 

 10. ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) 
σταυρούς προτίµησης 

 11. ΓΚΟΝΕΛΑ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς 
προτίµησης 

 12. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) 
σταυρούς προτίµησης 

 13. ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς 
προτίµησης  

 14. ∆ΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) 
σταυρούς προτίµησης 

 15. ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) 
σταυρούς προτίµησης 

 16. ΛΑΓΓΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς 
προτίµησης 

 17. ΧΕΡΟΥΛΗ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς 
προτίµησης 

 18. ΧΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) 
σταυρούς προτίµησης 
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 19. ΠΑΠΑ∆ΟΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) 
σταυρούς προτίµησης 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 

 Επικυρώνει τα αποτελέσµατα των ∆ηµοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 

2019 στο ∆ήµο Μαντουδίου- Λίµνης- Αγίας Άννας για την ανάδειξη ∆ηµάρχου 

και ∆ηµοτικών Συµβούλων.   

 ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ επιτυχόντα το συνδυασµό: ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ «ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» 

και επιλαχόντες τους συνδυασµούς: α) «ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», β) «∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και γ) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ- 

ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ». 

 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ∆ΗΜΑΡΧΟ τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού: 

«ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.  

 Ι) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 

συµβούλους του συνδυασµού «ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε εξακόσιους σαράντα 

εννέα (649) σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε πεντακόσιους δέκα 

τέσσερις (514) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους 

ενενήντα δύο (492) σταυρούς προτίµησης 

4. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους 

ογδόντα έξι (386) σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 

εννέα (349) σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο 

(282) σταυρούς  προτίµησης 

7. ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΛΟΪΖΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι (426) 
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σταυρούς προτίµησης 

8. ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 

ένα (341) σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι 

πέντε (325) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

τριάντα δύο (232) σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα 

επτά (217) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους 

πενήντα ένα (251) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα 

πέντε (195) σταυρούς προτίµησης 

9. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

εννέα (149) σταυρούς προτίµησης 

10. ΦΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΑΒΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΤΣΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ 

(78) σταυρούς προτίµησης 

13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) 

σταυρούς προτίµησης 

14. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) σταυρούς 
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προτίµησης 

15. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα τέσσερις 

(64) σταυρούς προτίµησης 

16. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΑΘΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς 

προτίµησης 

17. ΑΝ∆ΡΙΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΟΡΣΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι 

(256) σταυρούς προτίµησης 

19. ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εννέα (209) 

σταυρούς προτίµησης 

20. ∆ΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε διακόσιους εννέα (209) 

σταυρούς προτίµησης 

21. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους (200) 

σταυρούς προτίµησης 

22. ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε 

(195) σταυρούς προτίµησης 

23. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) 

σταυρούς προτίµησης 

24. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις 

(154) σταυρούς προτίµησης 

25. ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) 

σταυρούς προτίµησης 

26. ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι 

(96) σταυρούς προτίµησης 

27. ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς 

προτίµησης 

28. ∆ΙΟΜΑΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς 

προτίµησης 

29. ΜΠΕΚΑΚΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) 

σταυρούς προτίµησης 

30. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) 

σταυρούς προτίµησης 

31. ΖΗΣΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς 
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προτίµησης 

32. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) 

σταυρούς προτίµησης 

ΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 
συµβούλους του συνδυασµού «"ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ"» ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ 
(288) σταυρούς προτίµησης 
2. ΧΑΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις 

(274) σταυρούς προτίµησης 

3. ΦΛΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ 

(728) σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΤΕΦΟΥ- ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

πεντακόσιους έντεκα(511) σταυρούς προτίµησης 

5. ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε τετρακόσιους είκοσι εννέα (429) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΙΜΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

8. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους 

τριάντα πέντε (735) σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΠΕΪΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΑΥΙ∆ έλαβε εξακόσιους έντεκα (611) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

σαράντα ένα (541) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:  

1. ΧΑΤΖΗΡΑΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους είκοσι 

εννέα (229) σταυρούς προτίµησης 

2. ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα πέντε (215) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΛΙΤΣΑ -ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δώδεκα 

(212) σταυρούς προτίµησης 
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4. ΣΕΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα 

(139) σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα (80) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε εξήντα ένα 

(61) σταυρούς προτίµησης 

7. ΤΖΟΒΑΝΑ (ΣΟΥΓΙΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 

διακόσιους εβδοµήντα εννέα (279) σταυρούς προτίµησης 

8. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε 

(265) σταυρούς προτίµησης 

9. ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα τέσσερις 

(174) σταυρούς προτίµησης 

10. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ-ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΜΑΤΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν 

εβδοµήντα τρεις (173) σταυρούς προτίµησης 

11. ∆ΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίµησης 

13. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίµησης 

14. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε 

(125) σταυρούς προτίµησης 

15. ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΖΗΣΙΜΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν 

δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίµησης 

17. ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) 

σταυρούς προτίµησης 

18. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίµησης 

19. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) 

σταυρούς προτίµησης 

20. ΠΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 

εννέα (349) σταυρούς προτίµησης 
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21. ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ-ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε 

τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίµησης 

22. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά 

(157) σταυρούς προτίµησης 

23. ∆ΑΜΙΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα 

(149) σταυρούς προτίµησης 

24. ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ (ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν 

σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίµησης 

25. ΤΣΙΠΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) 

σταυρούς προτίµησης 

26. ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν 

δώδεκα (112) σταυρούς προτίµησης 

27. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) 

σταυρούς προτίµησης 

28. ΚΑΛΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εβδοµήντα δύο (72) σταυρούς 

προτίµησης 

29. ΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) 

σταυρούς προτίµησης 

30. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ-ΠΡΙΟΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα ένα (51) 

σταυρούς προτίµησης 

31. ΒΑΖΑΚΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) 

σταυρούς προτίµησης 

32. ΓΕΡΟΣΙ∆ΕΡΗ-ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) 

σταυρούς προτίµησης 

ΙΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 

συµβούλους του συνδυασµού: «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» ως 

εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα 

(331) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα επτά 

(177) σταυρούς Προτίµησης 
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3. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασµού 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

4. ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΛΕΟΝΤΗΣ ∆ΗΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα 

οκτώ (278) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα 

(161) σταυρούς προτίµησης 

2. ΗΛΙΑ∆ΗΣ-ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα έξι 

(136) σταυρούς προτίµησης 

3. ΖΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΜΠΑΡΕΤ (BARRETT) ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ANTHONY) του ΤΖΟΝ (JOHN) έλαβε 

εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε εβδοµήντα εννέα (79) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα 

(71) σταυρούς προτίµησης 

8. ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε σαράντα 

τέσσερις (44) σταυρούς προτίµησης 

10. ΑΝ∆ΡΙΤΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΟΥ-ΣΑΠΟΥΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι 

έξι (26) σταυρούς προτίµησης 
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13. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς 

προτίµησης 

14. ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυρούς προτίµησης 

15. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ) ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

τριάντα δύο (232) σταυρούς προτίµησης 

16. ΓΟΥΒΙΩΤΗ-ΣΟΦΡΩΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

είκοσι επτά (227) σταυρούς προτίµησης 

17. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε διακόσιους τέσσερις 

(204) σταυρούς προτίµησης 

18. ΚΑΛΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ 

(168) σταυρούς προτίµησης 

19. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 

έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίµησης 

20. ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

έξι (146) σταυρούς προτίµησης 

21. ΠΡΙΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε 

(145) σταυρούς προτίµησης 

22. ΤΡΙΑΝΤΗ-ΘΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

πέντε (145) σταυρούς προτίµησης 

23. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα 

έξι (116) σταυρούς προτίµησης 

24. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ 

(108) σταυρούς προτίµησης 

25. ΚΟΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ενενήντα τρεις (93) 

σταυρούς προτίµησης 

26. ΜΠΑΪΜΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς 

προτίµησης 

27. ΜΥΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) 

σταυρούς προτίµησης 

28. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα (70) σταυρούς 

προτίµησης 

ΙV) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 
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συµβούλους του συνδυασµού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:  

1. ΚΑΡΑΤΖΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ 

(148) σταυρούς προτίµησης 

2. ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:  

1. ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΑΜΟΥΧΑ ΓΕΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι 

δύο (122) σταυρούς προτίµησης 

3. ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΥΛΩΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΨΑΡΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίµησης 

12. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ 

(98) σταυρούς προτίµησης 

13. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) 
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σταυρούς προτίµησης 

14. ΛΙΑΣΚΟΣ ∆ΑΥΪ∆ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ΖΗΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η έλαβε πενήντα 

πέντε (55) σταυρούς προτίµησης 

17. ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα 

εννέα (49) σταυρούς προτίµησης 

19. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης 

20. ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) 

σταυρούς προτίµησης 

21. ΓΚΟΝΕΛΑ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς 

προτίµησης 

22. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς 

προτίµησης 

23. ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς 

προτίµησης 

24. ∆ΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) 

σταυρούς προτίµησης 

25. ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) 

σταυρούς προτίµησης 

26. ΛΑΓΓΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς 

προτίµησης 

27. ΧΕΡΟΥΛΗ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς 

προτίµησης 

28. ΧΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) 

σταυρούς προτίµησης 

29. ΠΑΠΑ∆ΟΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) 

σταυρούς προτίµησης 
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       ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 

 Ανακηρύσσει τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους 

της κάθε εκλογικής περιφέρειας του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών 

του ∆ήµου Μαντουδίου- Λίµνης- Αγίας Άννας ως εξής:  

 Ι. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΛΕΩΣ (Ε∆ΡΕΣ 5)  

Α. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ» 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ  

1. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε εξακόσιους σαράντα 

εννέα (649) σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε πεντακόσιους δέκα 

τέσσερις (514) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους 

ενενήντα δύο (492) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1.  ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

τριάντα δύο (232)  σταυρούς προτίµησης 

2.  ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα 

επτά (217) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) 

σταυρούς προτίµησης 

Β. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «"ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ"» 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ 

(288) σταυρούς προτίµησης 

2. ΧΑΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα τέσσερις 
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(274) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΧΑΤΖΗΡΑΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους είκοσι 

εννέα (229) σταυρούς προτίµησης 

2. ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα πέντε (215) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΛΙΤΣΑ -ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δώδεκα 

(212) σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΕΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα 

(139) σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα (80) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε εξήντα ένα 

(61) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ (10 Ε∆ΡΕΣ)  

Α) ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ»  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ  

1. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα 

έξι (386) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα εννέα 

(349) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο 

(282) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους 

πενήντα ένα (251) σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα 
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πέντε (195) σταυρούς  προτίµησης 

4. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

εννέα (149) σταυρούς  προτίµησης 

5. ΦΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΑΒΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΤΣΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ 

(78) σταυρούς προτίµησης 

8. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδοµήντα έξι (76) 

σταυρούς προτίµησης. 

10.  ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα τέσσερις 

(64) σταυρούς  προτίµησης 

11.  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΑΘΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς 

προτίµησης 

12.  ΑΝ∆ΡΙΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς 

προτίµησης 

Β) ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «"ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ"» 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΦΛΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ 

(728) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΤΕΦΟΥ- ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

πεντακόσιους έντεκα (511) σταυρούς προτίµησης 

3. ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε τετρακόσιους είκοσι εννέα (429) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΙΜΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) 

σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΤΖΟΒΑΝΑ (ΣΟΥΓΙΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 
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διακόσιους εβδοµήντα εννέα (279) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε 

(265) σταυρούς προτίµησης 

3. ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα τέσσερις 

(174) σταυρούς προτίµησης 

4. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ-ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΜΑΤΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν 

εβδοµήντα τρεις (173) σταυρούς προτίµησης 

5. ∆ΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίµησης 

7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίµησης 

8. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε 

(125) σταυρούς προτίµησης 

9. ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΖΗΣΙΜΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε 

εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίµησης 

11. ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις 

(103) σταυρούς προτίµησης 

Γ) ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα 

(331) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα επτά 

(177) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 

ένα (161) σταυρούς προτίµησης 

2. ΗΛΙΑ∆ΗΣ-ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα έξι 
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(136) σταυρούς προτίµησης 

3. ΖΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΠΑΡΕΤ (BARRETT) ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ANTHONY) του ΤΖΟΝ (JOHN) έλαβε 

εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε εβδοµήντα εννέα (79) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ-ΣΤΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα 

(71) σταυρούς προτίµησης 

8. ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε 

σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίµησης 

10. ΑΝ∆ΡΙΤΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο 

(42) σταυρούς προτίµησης 

12. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΟΥ-ΣΑΠΟΥΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε 

είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης 

13. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) 

σταυρούς προτίµησης 

∆) ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΚΑΡΑΤΖΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ 

(148) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα 

(141) σταυρούς προτίµησης 
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2. ΜΑΜΟΥΧΑ ΓΕΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν 

είκοσι δύο (122) σταυρούςπροτίµησης 

3. ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΥΛΩΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΨΑΡΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΙΙΙ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗΡΕΩΣ (12 έδρες) 

Α) ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΩΡΑ ΑΝΟ∆ΟΥ»  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ  

1. ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΛΟΪΖΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι (426) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 

ένα (341) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι 

πέντε (325) σταυρούς προτίµησης 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΟΡΣΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι 

(256) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εννέα (209) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ∆ΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε διακόσιους εννέα (209) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους (200) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε 

(195) σταυρούς προτίµησης 

6. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις 

(154) σταυρούς προτίµησης 

8. ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι 

(96) σταυρούς προτίµησης 

10. ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ∆ΙΟΜΑΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΜΠΕΚΑΚΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα 

(71) σταυρούς προτίµησης 

13. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα 

(69) σταυρούς προτίµησης 

14. ΖΗΣΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) 

σταυρούς προτίµησης 

15. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) 

σταυρούς προτίµησης 

Β) ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»  
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 ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους 

τριάντα πέντε (735) σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΠΕΪΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΑΥΙ∆ έλαβε εξακόσιους έντεκα (611) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

σαράντα ένα (541) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίµησης 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 

εννέα (349) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ-ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε 

τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά 

(157) σταυρούς προτίµησης 

6. ∆ΑΜΙΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα 

(149) σταυρούς προτίµησης 

7. ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ (ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν 

σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίµησης 

8. ΤΣΙΠΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν 

δώδεκα (112) σταυρούς προτίµησης 

10. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε εκατόν δύο 

(102) σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΑΛΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εβδοµήντα δύο (72) 

σταυρούς προτίµησης 
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12. ΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις 

(53) σταυρούς προτίµησης 

13. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ-ΠΡΙΟΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα ένα 

(51) σταυρούς προτίµησης 

14. ΒΑΖΑΚΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) 

σταυρούς προτίµησης 

15. ΓΕΡΟΣΙ∆ΕΡΗ-ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα 

έξι (36) σταυρούς προτίµησης 

Γ) ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασµού 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΛΕΟΝΤΗΣ ∆ΗΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα 

οκτώ (278) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ) ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

τριάντα δύο (232) σταυρούς προτίµησης 

3. ΓΟΥΒΙΩΤΗ-ΣΟΦΡΩΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

είκοσι επτά (227) σταυρούς προτίµησης 

4. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε διακόσιους τέσσερις 

(204) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΑΛΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ 

(168) σταυρούς προτίµησης 

6. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 

έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίµησης 
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7. ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

έξι (146) σταυρούς προτίµησης 

8. ΠΡΙΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε 

(145) σταυρούς προτίµησης 

9. ΤΡΙΑΝΤΗ-ΘΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

πέντε (145) σταυρούς προτίµησης 

10. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν 

δέκα έξι (116) σταυρούς προτίµησης 

11. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν 

οκτώ (108) σταυρούς προτίµησης 

12. ΚΟΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ενενήντα τρεις 

(93) σταυρούς προτίµησης 

13. ΜΠΑΪΜΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε ενενήντα τρεις (93) 

σταυρούς προτίµησης 

14. ΜΥΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα 

τρεις (93) σταυρούς προτίµησης 

15. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα (70) 

σταυρούς προτίµησης 

 

∆) ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ 

(98) σταυρούς προτίµησης 

2. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΛΙΑΣΚΟΣ ∆ΑΥΪ∆ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς 

προτίµησης 
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4. ΖΗΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η έλαβε πενήντα 

πέντε (55) σταυρούς προτίµησης 

6. ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα 

εννέα (49) σταυρούς προτίµησης 

8. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΓΚΟΝΕΛΑ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) 

σταυρούς προτίµησης 

13. ∆ΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) 

σταυρούς προτίµησης 

14. ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) 

σταυρούς προτίµησης 

15. ΛΑΓΓΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΧΕΡΟΥΛΗ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς 

προτίµησης 

17. ΧΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) 

σταυρούς προτίµησης 

18. ΠΑΠΑ∆ΟΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα έξι 

(16) σταυρούς προτίµησης 
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ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ 

Ανακηρύσσει τους τακτικούς δηµοτικούς συµβούλους του επιτυχόντος και των 

επιλαχόντων συνδυασµών του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης - Αγίας Άννας 

σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο 

της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου, ως εξής:  

 

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: «ΩΡΑ 

ΑΝΟ∆ΟΥ»  

1. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε εξακόσιους σαράντα 

εννέα (649) σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε πεντακόσιους δέκα 

τέσσερις (514) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους 

ενενήντα δύο (492) σταυρούς προτίµησης 

4. ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΛΟΪΖΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι (426) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους 

ογδόντα έξι (386) σταυρούς προτίµησης 

6. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 

εννέα (349) σταυρούς προτίµησης 

7. ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα 

ένα (341) σταυρούς προτίµησης 

8. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι 

πέντε (325) σταυρούς προτίµησης 

9. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο 

(282) σταυρούς  προτίµησης 

Β. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: 

«ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»  

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού  

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους 



ο φύλλο της υπ’ αριθ.  36 /2019 αποφάσεως του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (∆ιαδικασία Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας)   

 39 

τριάντα πέντε (735) σταυρούς προτίµησης 

3. ΦΛΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ 

(728) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΠΕΪΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΑΥΙ∆ έλαβε εξακόσιους έντεκα (611) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

σαράντα ένα (541) σταυρούς προτίµησης 

6. ΣΤΕΦΟΥ- ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

πεντακόσιους έντεκα(511) σταυρούς προτίµησης 

7. ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε τετρακόσιους είκοσι εννέα (429) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΙΜΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ 

(288) σταυρούς προτίµησης 

10. ΧΑΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα 

τέσσερις (274) σταυρούς προτίµησης 

 

Γ. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: 

«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»  

1. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασµού 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα 

(331) σταυρούς προτίµησης 

4. ΛΕΟΝΤΗΣ ∆ΗΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα 

οκτώ (278) σταυρούς προτίµησης 

6. ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα επτά 

(177) σταυρούς προτίµησης 
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∆. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»  

1. ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΚΑΡΑΤΖΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ 

(148) σταυρούς προτίµησης 

 

 ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στη Χαλκίδα στις 27  Ιουνίου 2019.  

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ σε έκτακτη δηµόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στη 

Χαλκίδα στις  2  Ιουλίου 2019.  

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 


