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ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
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Αριθµός Απόφασης 

37       /    2019 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

 

Αποτελούµενο από  τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Φλετούρη Πρόεδρο  

Πρωτοδικών , Παρασκευή  Κοντού Πρωτοδίκη  - Εισηγήτρια, Ελένη 

Πετροπούλου Πρωτοδίκη  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 

1839 / 2019 και ειδικό 51 / 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 ΣΚΥΡΟΥ. 
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ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

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

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

συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τµηµάτων του δήµου, ο πρόεδρος του 

πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε τοιχοκόλληση 

στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του δικαστηρίου”. Κατά δε το άρθρο 43 παρ. 1 του ίδιου 

νόµου: « 2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής µαζί µε τον πίνακα 

των αποτελεσµάτων της στο κατάστηµα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ηµέρες και 

συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό 

κατάστηµα», ενώ κατά το άρθρο 44 του ίδιου νόµου « 1. α. Το πολυµελές πρωτοδικείο µετά 

από τη λήξη του πενθηµέρου της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου ανακηρύσσει τον 

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

αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, τους τακτικούς και 

αναπληρωµατικούς συµβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασµού, τους προέδρους των 

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

ανωτέρω απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και 

αναπληρωµατικοί σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού. γ. Με την 

ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύµβουλοι κάθε συνδυασµού σύµφωνα µε τον 

αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του 

δήµου. Οι σύµβουλοι των κοινοτήτων κατατάσσονται µε τη σειρά της εκλογής τους, 

σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν 

σταυροί, µε αλφαβητική σειρά.   2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο 

κατάστηµα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ηµέρες και αποστέλλει αντίγραφο τους 

στον  περιφερειάρχη και στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε κάθε δήµο που ανήκει στη χωρική αρµοδιότητα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.». 

 Η κρινοµένη υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση των αποτελεσµάτων των  
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2ο φύλλο της µε αριθµό    37  / 1019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας 

(Τµήµατος Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας). 

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

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

∆ήµο Σκύρου του Νοµού Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παραδεκτώς φέρεται 

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

κατά την εκουσία δικαιοδοσία και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.  

 Από τα πρακτικά και τις διακηρύξεις της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας µε τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως αυτών προκύπτει ότι τα πρακτικά των αρχικών και 

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

αντίστοιχα του παραπάνω δήµου µαζί µε τους αντίστοιχους πίνακες των αποτελεσµάτων 

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

εποµένως, η νόµιµη περίπτωση, το ∆ικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσµα των πιο πάνω 

εκλογών στο ∆ήµο αυτό και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες 

συνδυασµούς, τον δήµαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους 

κάθε συνδυασµού, κατά τα κατωτέρω οριζόµενα: 

 

  

 Σύµφωνα µε τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

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

πληθυσµού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο ∆ήµος Σκύρου 

αποτελείται από την παρακάτω µια (1) Εκλογική Περιφέρεια: 

 ∆ήµος Σκύρου µε πληθυσµό 2.994 και 17 έδρες. 

 

 Σηµειώνεται ότι στους συνδυασµούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι 

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

έγινε στο ακροατήριο στην αρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 

3852/2010). 
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 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 

 

 Γραµµένοι: 3.936, Ψηφίσαντες: 2.527, Άκυρα: 67, Λευκά: 9, Σύνολο Λευκών και 

Ακύρων: 76, Έγκυρα: 2.451 

  

Έλαβαν: 

 

 Α') «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ»: 854 

 Β') «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»: 454 

 Γ') «Ενωτικό Μέτωπο Πρωτοβουλίας Σκυριανών (Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ)»: 501 

 ∆') «ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»: 642 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 34,84% από τα 2.451 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 18,52% από τα 2.451 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 20,44% από τα 2.451 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε ποσοστό 26,19% από τα 2.451 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασµών (2.451) δια του αριθµού των εδρών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου (17) συν ένα (1). 

 Θα γίνει κατανοµή των 17 εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 145. 

 

 Α') «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 854 : 

145 = 5 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 129 ψήφων. 

 Β') «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 454 : 145 = 3 έδρες και έχει 

αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 19 ψήφων. 

 Γ') «Ενωτικό Μέτωπο Πρωτοβουλίας Σκυριανών (Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ)» έλαβε βάσει του 

εκλογικού µέτρου 501 : 145 = 3 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 66 ψήφων. 

 ∆') «ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 642 : 

145 = 4 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 62 ψήφων. 
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3ο φύλλο της µε αριθµό   37  / 1019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας 

(Τµήµατος Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας). 

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

 

Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 15 έδρες 

 

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

έδρες του δηµοτικού συµβουλίου: 

 Α') «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου 

υπολοίπου ψήφων. 

 Γ') «Ενωτικό Μέτωπο Πρωτοβουλίας Σκυριανών (Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ)» έλαβε 1 έδρα λόγω του 

 αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων. 

 

 Συνεπώς: 

 Α' Συνδυασµός «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ» έλαβε συνολικά 6 έδρες (5 + 1 

+ 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 Β' Συνδυασµός «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (3 + 0 + 0) του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

 Γ' Συνδυασµός «Ενωτικό Μέτωπο Πρωτοβουλίας Σκυριανών (Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ)» έλαβε 

συνολικά 4 έδρες (3 + 1 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 ∆' Συνδυασµός «ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» έλαβε συνολικά 4 έδρες (4 + 

0 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

 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' «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ» και  ∆' «"ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ 

ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ"». 
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 Ο Συνδυασµός Α' «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ» έλαβε στην επαναληπτική 

ψηφοφορία 1.171 έγκυρα ψηφοδέλτια. 

 Ο Συνδυασµός ∆'  «ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» έλαβε στην επαναληπτική 

ψηφοφορία 1.040 έγκυρα ψηφοδέλτια. 

 

 Ο Συνδυασµός Α' «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ» έλαβε στην επαναληπτική 

ψηφοφορία ποσοστό 52,96% από τα 2.211 έγκυρα ψηφοδέλτια. 

 Ο Συνδυασµός ∆' «ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» έλαβε στην επαναληπτική 

ψηφοφορία ποσοστό 47,04% από τα 2.211 έγκυρα ψηφοδέλτια. 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α'  

«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ»: 

 

 Ο ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού 

Α' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού. 

 

 1. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) 

σταυρούς προτίµησης. 

 2. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) 

σταυρούς προτίµησης. 

 3. ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς 

προτίµησης. 

 4. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) 

σταυρούς προτίµησης. 

 5. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα ένα 

(131) σταυρούς προτίµησης. 

 6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) 

σταυρούς προτίµησης. 

 7. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς 

προτίµησης. 
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4ο φύλλο της µε αριθµό   37  / 1019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας 

(Τµήµατος Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας). 

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

 8. ∆ΑΦΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν οκτώ (108) 

σταυρούς προτίµησης. 

 9. ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) 

σταυρούς προτίµησης. 

 10. ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς 

προτίµησης. 

 11. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς 

προτίµησης. 

 12. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα ένα (91) 

σταυρούς προτίµησης. 

 13. ΠΗΛΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα έξι 

(86) σταυρούς προτίµησης. 

 14. ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης 

 15. ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τέσσερις (74) σταυρούς 

προτίµησης. 

 16. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς 

προτίµησης. 

 17. ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς 

προτίµησης. 

 18. ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίµησης. 

 19. ΦΕΡΓΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς 

προτίµησης. 

 20. ΜΙΚΕ ΑΜΕΡΙΣΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς 

προτίµησης. 

 21. ΠΑΝΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης. 

 22. ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς 
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προτίµησης. 

 23. ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς 

προτίµησης. 

 24. ΚΟΥΡΤΗ ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 

προτίµησης. 

 25. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) 

σταυρούς προτίµησης. 

 26. ΓΙΟΥΣΕΦ ΝΑΝΤΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ έλαβε δέκα επτά (17) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆'  «ΣΚΥΡΟΣ 

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 1. ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού ∆' 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού. 

 2. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΚΡΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα ένα (171) σταυρούς 

προτίµησης. 

 3. ΦΤΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

(140) σταυρούς προτίµησης. 

 4. ΦΕΡΓΑ∆Η ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) 

σταυρούς προτίµησης. 

 5. ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΨΑΡΙΩΤΗ έλαβε εκατόν 

είκοσι (120) σταυρούς προτίµησης. 

 6. ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς 

προτίµησης. 

 7. ΦΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) 

σταυρούς προτίµησης. 

 8. ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς 

προτίµησης. 

 9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) 

σταυρούς προτίµησης. 
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5ο φύλλο της µε αριθµό   37 / 1019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας 

(Τµήµατος Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας). 

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

 10. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) 

σταυρούς προτίµησης. 

 11. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα 

πέντε (85) σταυρούς προτίµησης. 

 12. ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑ-ΜΑΥΡΙΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) 

σταυρούς προτίµησης. 

 13. ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΥ-ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα εννέα 

(79) σταυρούς προτίµησης. 

 14. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς 

προτίµησης. 

 15. ΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίµησης. 

 16. ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΙΜΗΣ) του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε σαράντα 

οκτώ (48) σταυρούς προτίµησης. 

 17. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) 

σταυρούς προτίµησης. 

 18. ΠΑΝΕΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς 

προτίµησης. 

 19. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς 

προτίµησης 

 20. ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς 

προτίµησης. 

 21. ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίµησης 

 22. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα 

(19) σταυρούς προτίµησης. 

 23. ΚΑΝ∆ΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς 

προτίµησης. 

 24. ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς 



 
10 

προτίµησης. 

 25. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ'  «Ενωτικό 

Μέτωπο Πρωτοβουλίας Σκυριανών (Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ)» 

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Γ' 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού. 

 2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς 

προτίµησης. 

 3. ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς 

προτίµησης. 

 4. ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς 

προτίµησης. 

 5. ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης. 

 6. ΜΠΑΛΩΤΗ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ συζ. ΙΩΑΝΝΗ 

έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης. 

 7. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς 

προτίµησης. 

 8. ΛΥΜΠΕΡΗΣ-ΑΓΟΥΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εξήντα πέντε (65) 

σταυρούς προτίµησης. 

 9. ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς 

προτίµησης. 

 10. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) 

σταυρούς προτίµησης. 

 11. ΞΑΝΘΟΥΛΗ-ΜΙΚΕ ΑΜΕΡΙΣΣΑ (ΕΛΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίµησης. 

 12. ΜΑΥΡΙΚΟΥ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΡΙΣΣΑ του ΤΖΑΝΟΥ έλαβε πενήντα 

ένα (51) σταυρούς προτίµησης. 
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6ο φύλλο της µε αριθµό  37 / 1019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας 

(Τµήµατος Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας). 

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

 13. ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η-ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 

συζ. ΜΑΡΚΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίµησης. 

 14. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) 

σταυρούς προτίµησης. 

 15. ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) 

σταυρούς προτίµησης. 

 16. PETRIOLI ARIS του ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίµησης. 

 17. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ έλαβε σαράντα δύο (42) 

σταυρούς προτίµησης. 

 18. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) 

σταυρούς προτίµησης. 

 19. ΜΠΑΛΩΤΗ-ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συζ. ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 

τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίµησης. 

 20. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς 

προτίµησης. 

 21. ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς 

προτίµησης 

 22. ΤΟΥΝΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΥΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, συζ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίµησης. 

 23. ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς 

προτίµησης. 

 24. ΚΕΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς 

προτίµησης. 

 25. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΧΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς 

προτίµησης. 

 26. ΓΚΙΒΙΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 

προτίµησης. 
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 27. ΜΠΙΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β'  

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 

 

 1. ΦΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε 

όλες τις ψήφους του συνδυασµού. 

 2. ΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς 

προτίµησης. 

 3. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι (120) 

σταυρούς προτίµησης. 

 4. ΦΕΡΓΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εννέα (109) 

σταυρούς προτίµησης. 

 5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς 

προτίµησης. 

 6. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΥΡΙΚΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς 

προτίµησης. 

 7. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς 

προτίµησης. 

 8. ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΖΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίµησης. 

 9. ΦΤΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης. 

 10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) 

σταυρούς προτίµησης. 

 11. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς 

προτίµησης. 

 12. ΤΖΑΝΗ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίµησης. 

         13. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς 
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7ο φύλλο της µε αριθµό    37  / 1019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας 

(Τµήµατος Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας). 

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

προτίµησης. 

 14. ΠΥΘΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ο∆ΥΣΣΕΑ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς 

προτίµησης. 

 15. ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς 

προτίµησης. 

 16. ΦΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης. 

 17. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς 

προτίµησης. 

 18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς 

προτίµησης. 

 19. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς 

προτίµησης. 

 20. ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης. 

 21. ΚΟΥΝΑ∆ΙΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης. 

 22. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς 

προτίµησης. 

 23. ΚΑΪΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίµησης. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσµατα των ∆ηµοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 
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επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 στο ∆ήµο ΣΚΥΡΟΥ, για την ανάδειξη 

∆ηµάρχου και ∆ηµοτικών Συµβούλων.  

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  επιτυχόντα το συνδυασµό «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ» και 

επιλαχόντες τους συνδυασµούς, α) «ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»,  β) 

«Ενωτικό Μέτωπο Πρωτοβουλίας Σκυριανών (Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ)» και γ) «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».  

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ∆ΗΜΑΡΧΟ τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασµού «∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ» ΜΑΥΡΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

 

 

Ι) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους 

του συνδυασµού «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ» ως εξής: 

 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 1. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) 

σταυρούς προτίµησης. 

 2. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) 

σταυρούς προτίµησης. 

 3. ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς 

προτίµησης. 

 4. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) 

σταυρούς προτίµησης. 

 5. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα ένα 

(131) σταυρούς προτίµησης. 

 6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) 

σταυρούς προτίµησης. 

  

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

          1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς 
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προτίµησης. 

 2. ∆ΑΦΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν οκτώ (108) 

σταυρούς προτίµησης. 

 3. ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) 

σταυρούς προτίµησης. 

 4. ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς 

προτίµησης. 

 5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς 

προτίµησης. 

 6. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς 

προτίµησης. 

 7. ΠΗΛΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα έξι 

(86) σταυρούς προτίµησης. 

 8. ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τέσσερις (74) σταυρούς 

προτίµησης. 

 10. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς 

προτίµησης. 

 11. ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς 

προτίµησης. 

 12. ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίµησης. 

 13. ΦΕΡΓΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς 

προτίµησης. 

 14. ΜΙΚΕ ΑΜΕΡΙΣΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς 

προτίµησης. 

 15. ΠΑΝΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης. 
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 16. ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς 

προτίµησης. 

 17. ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς 

προτίµησης. 

 18. ΚΟΥΡΤΗ ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 

προτίµησης. 

 19. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) 

σταυρούς προτίµησης.  

 20. ΓΙΟΥΣΕΦ ΝΑΝΤΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ έλαβε δέκα επτά (17) 

σταυρούς προτίµησης 

  

ΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους 

του συνδυασµού «ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ως εξής: 

 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 1. ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού ∆' 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε εξακόσιες σαράντα δυο (642) 

ψήφους. 

 2. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΚΡΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα ένα (171) σταυρούς 

προτίµησης. 

 3. ΦΤΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

(140) σταυρούς προτίµησης. 

 4. ΦΕΡΓΑ∆Η ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) 

σταυρούς προτίµησης. 

  

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 1. ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΨΑΡΙΩΤΗ έλαβε εκατόν 

είκοσι (120) σταυρούς προτίµησης. 

 2. ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς 

προτίµησης. 
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 3. ΦΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) 

σταυρούς προτίµησης. 

 4. ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς 

προτίµησης. 

 5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) 

σταυρούς προτίµησης. 

 6. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) 

σταυρούς προτίµησης. 

 7. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα 

πέντε (85) σταυρούς προτίµησης. 

 8. ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑ-ΜΑΥΡΙΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) 

σταυρούς προτίµησης. 

 9. ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΥ-ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα εννέα (79) 

σταυρούς προτίµησης. 

 10. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς 

προτίµησης. 

 11. ΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίµησης. 

 12. ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΙΜΗΣ) του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε σαράντα 

οκτώ (48) σταυρούς προτίµησης. 

 13. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) 

σταυρούς προτίµησης. 

 14. ΠΑΝΕΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς 

προτίµησης. 

 15. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς 

προτίµησης 

 16. ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς 

προτίµησης. 
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 17. ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίµησης 

 18. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα 

(19) σταυρούς προτίµησης. 

 19. ΚΑΝ∆ΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς 

προτίµησης. 

 20. ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς 

προτίµησης. 

 21. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΙΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους 

του συνδυασµού «Ενωτικό Μέτωπο Πρωτοβουλίας Σκυριανών (Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ)» ως εξής: 

  

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Γ' 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε πεντακόσιες µια (501) ψήφους. 

 2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς 

προτίµησης. 

 3. ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς 

προτίµησης. 

 4. ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς 

προτίµησης. 

  

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 1. ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης. 

 2. ΜΠΑΛΩΤΗ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ συζ. ΙΩΑΝΝΗ 

έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίµησης. 

 3. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς 

προτίµησης. 

                  4. ΛΥΜΠΕΡΗΣ-ΑΓΟΥΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εξήντα πέντε (65) 
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σταυρούς προτίµησης. 

 5. ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς 

προτίµησης. 

 6. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) 

σταυρούς προτίµησης. 

 7. ΞΑΝΘΟΥΛΗ-ΜΙΚΕ ΑΜΕΡΙΣΣΑ (ΕΛΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίµησης. 

 8. ΜΑΥΡΙΚΟΥ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΡΙΣΣΑ του ΤΖΑΝΟΥ έλαβε πενήντα ένα 

(51) σταυρούς προτίµησης. 

 9. ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η-ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, συζ. 

ΜΑΡΚΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίµησης. 

 10. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) 

σταυρούς προτίµησης. 

 11. ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) 

σταυρούς προτίµησης. 

 12. PETRIOLI ARIS του ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίµησης. 

 13. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ έλαβε σαράντα δύο (42) 

σταυρούς προτίµησης. 

 14. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) 

σταυρούς προτίµησης. 

 15. ΜΠΑΛΩΤΗ-ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συζ. ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 

τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίµησης. 

 16. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς 

προτίµησης. 

 17. ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς 

προτίµησης 

 18. ΤΟΥΝΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΥΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, συζ. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίµησης. 

 19. ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς 

προτίµησης. 

 20. ΚΕΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς 

προτίµησης. 

 21. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΧΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς 

προτίµησης. 

 22. ΓΚΙΒΙΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 

προτίµησης.  

 23. ΜΠΙΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

 

ΙV) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους 

του συνδυασµού «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ως εξής: 

  

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

 1. ΦΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε 

όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (454) 

ψήφους. 

 2. ΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς 

προτίµησης. 

 3. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι (120) 

σταυρούς προτίµησης. 

  

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 1. ΦΕΡΓΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εννέα (109) 

σταυρούς προτίµησης. 

 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς 

προτίµησης. 
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 3. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΥΡΙΚΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς 

προτίµησης. 

 4. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς 

προτίµησης. 

 5. ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΖΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίµησης. 

 6. ΦΤΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης. 

 7. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) 

σταυρούς προτίµησης. 

 8. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς 

προτίµησης. 

 9. ΤΖΑΝΗ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίµησης. 

 10. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς 

προτίµησης. 

 11. ΠΥΘΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ο∆ΥΣΣΕΑ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς 

προτίµησης. 

 12. ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς 

προτίµησης. 

 13. ΦΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης. 

 14. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς 

προτίµησης. 

 15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς 

προτίµησης. 

 16. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς 

προτίµησης. 

 17. ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης. 
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 18. ΚΟΥΝΑ∆ΙΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης. 

 19. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς 

προτίµησης. 

 20. ΚΑΪΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίµησης. 

 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 
 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς δηµοτικούς συµβούλους του επιτυχόντος και των 

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

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

 

Ι) Τακτικοί ∆ηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΣΚΥΡΟΥ»: 

 

 1. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) 

σταυρούς προτίµησης. 

 2. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) 

σταυρούς προτίµησης. 

 3. ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς 

προτίµησης. 

 4. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) 

σταυρούς προτίµησης. 

 5. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα ένα 

(131) σταυρούς προτίµησης. 

 6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) 

σταυρούς προτίµησης. 
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ΙΙ) Τακτικοί ∆ηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»: 

 

 1. ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού ∆' 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε εξακόσιες σαράντα δυο (642) 

ψήφους. 

 2. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΚΡΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα ένα (171) σταυρούς 

προτίµησης. 

 3. ΦΤΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα 

(140) σταυρούς προτίµησης. 

 4. ΦΕΡΓΑ∆Η ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) 

σταυρούς προτίµησης. 

 

ΙΙΙ) Τακτικοί ∆ηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «Ενωτικό Μέτωπο Πρωτοβουλίας 

Σκυριανών (Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ)»: 

  

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Γ' 

έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε πεντακόσιες µια (501) ψήφους. 

 2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς 

προτίµησης. 

 3. ΚΩΣΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς 

προτίµησης. 

 4. ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς 

προτίµησης. 

 

ΙV) Τακτικοί ∆ηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»: 
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 1. ΦΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε 

όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή έλαβε τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (454) 

ψήφους. 

 2. ΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς 

προτίµησης. 

 3. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι (120) 

σταυρούς προτίµησης. 

 

 Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Χαλκίδα, στις 27 - Ιουνίου – 2019. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Κωνσταντίνα Φλετούρη                                                                        Μιλτιάδης Ψυλλάκης 

 

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

- Ιουλίου – 2019.  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Κωνσταντίνα Φλετούρη                                                                    Μιλτιάδης Ψυλλάκης             

 


