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Αριθµός Απόφασης 

45  / 2019 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  

 

 Συγκροτούµενο από τους ∆ικαστές Ευθύµιο Κατσαλούλη Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη 

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

Μιλτιάδη Ψυλλάκη. 

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

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

τος του παρόντος ∆ικαστηρίου, µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ 1831/ΕΑΚ 

44/11.06.2019, για να αποφασίσει για την επικύρωση των αποτελεσµάτων των κοινοτικών εκλο-

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

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

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

τήτων µε πληθυσµό έως τριακοσίων (300) κατοίκων µε τους αναπληρωµατικούς τους, του ∆ή-

µου ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ. 
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ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

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

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

..Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τµηµάτων του δήµου, ο πρόεδρος 

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

στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του δικαστηρίου». Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2 

του ίδιου νόµου ορίζεται ότι « 2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής µαζί 

µε τον πίνακα των αποτελεσµάτων της στο κατάστηµα του πρωτοδικείου επί  πέντε (5) ηµέρες 

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

κατάστηµα», ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 44 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι « 1. α. Το πολυ-

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

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

πληρωµατικούς συµβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασµού, τους προέδρους των κοινοτήτων 

έως τριακοσίων (300) κατοίκων µε  τους αναπληρωµατικούς τους. γ. Με την ίδια απόφαση ανα-

κηρύσσονται 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 Α-

ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρµόδιος Γενικός Γραµµα-

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

ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». 

Η κρινόµενη υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση των αποτελεσµάτων των κοινοτικών 

εκλογών, που έλαβαν χώρα στις 26 Μαΐου 2019 στον ∆ήµο Χαλκιδέων του Νοµού Ευβοίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παραδεκτώς φέρεται ενώπιον αυτού του ∆ικαστηρίου, που είναι 

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

της εκουσίας δικαιοδοσίας και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.  

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

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

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

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

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

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

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

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

τους αναπληρωµατικούς τους, κατά τα κατωτέρω οριζόµενα : 

 

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

σης - Πρόγραµµα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και την τελευταία απογραφή του πληθυσµού του 

κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.03.2014) ο ∆ήµος Χαλκιδέων αποτελείται από τις 

παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες: 

 Κοινότητα Αγίου Νικολάου µε πληθυσµό 3.426 και 7 έδρες 
 
 Κοινότητα Ανθηδόνας (τ. Λουκισίων) µε πληθυσµό 1.359 και 5 έδρες 
 
 Κοινότητα Αφρατίου µε πληθυσµό 1.416 και 5 έδρες 
 
 Κοινότητα Βαθέος µε πληθυσµό 4.098 και 7 έδρες 
 
 Κοινότητα Βασιλικού µε πληθυσµό 6.571 και 7 έδρες 
 
 Κοινότητα ∆ροσιάς µε πληθυσµό 5.950 και 7 έδρες 
 
 Κοινότητα Καλοχωρίου-Παντειχίου (Καλού Χωρίου-Παντειχίου) µε πληθυσµό 922 και 5 
έδρες 
 
 Κοινότητα Μύτικα µε πληθυσµό 1.808 και 5 έδρες 
 
 Κοινότητα Νέας Αρτάκης µε πληθυσµό 9.489 και 7 έδρες 
 
 Κοινότητα Νέας Λαµψάκου µε πληθυσµό 2.196 και 7 έδρες 
 
 Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος µε πληθυσµό 3.115 και 7 έδρες 
 
 Κοινότητα Φάρου µε πληθυσµό 1.171 και 5 έδρες 
 
 Κοινότητα Φύλλων µε πληθυσµό 1.577 και 5 έδρες 
 
 Κοινότητα Χαλκιδέων µε πληθυσµό 59.125 και 15 έδρες 
 
  
 Σηµειώνεται ότι στους συνδυασµούς, όπου υπάρχουν υποψήφιοι κοινοτικοί σύµβουλοι ή 

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



 4 

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

ασης (άρθρο 38 παρ. 3 Ν. 3852/2010). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 

 

 1) Κοινότητα Αγίου Νικολάου 
 
 Γραµµένοι: 2.210, Ψηφίσαντες: 1.659, Άκυρα: 75, Λευκά: 29, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 
104, Έγκυρα : 1.555 
 
 Έλαβαν: 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 234 

 Β') «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» : 501 

 Γ') «Αλλάζουµε» : 820 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 15,05% από τα 1.555 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 32,22% από τα 1.555 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 52,73% από τα 1.555 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (1.555) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(7) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 7 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 223 

 

  Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 820 : 223 = 3 έδρες και έχει αχρησι-

µοποίητο υπόλοιπο 151 ψήφων 

 Β') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 501 : 223 

= 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 55 ψήφων 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 

234 : 223 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 11 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 6 έδρες 

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

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων 

  

Α' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0 

+ 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 

0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 4 έδρες (3 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Αγίου Νικολάου 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΠΕΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΓΙΑΛΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΦΛΩΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτί-

µησης 

 6. ΤΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίµη-

σης 

 7. ΜΗΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς προτίµη-

σης 

 8. ΚΑΝΑΤΑ-ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 9. ΦΡΥΓΑΝΑ-ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) 
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σταυρούς προτίµησης. 

 10. ΚΑΝΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε 

πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίµησης 

 11. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτί-

µησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΛΥΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προ-

τίµησης 

 2. ΜΠΑΡΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς 

προτίµησης 

 3. ΚΑΛΠΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτί-

µησης 

 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΚΑΠΕΤΑΝΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς 

προτίµησης. 

 6. ΡΑΠΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΓΙΑΡΜΑΤΣΙ∆Η ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

 9.  ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίµησης 

 10. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίµησης 

 11. ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίµησης 

 

 2) Κοινότητα Ανθηδόνας (τ. Λουκισίων) 

  
 Γραµµένοι: 1.110, Ψηφίσαντες: 810, Άκυρα: 21, Λευκά: 13, Σύνολο Λευκών και Ακύ-

ρων:34, Έγκυρα : 776 

 Έλαβαν: 
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 Α') «"ΑΝΘΗ∆ΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   

 ΑΝΘΗ∆ΟΝΑΣ (ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ)» : 314 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 462 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 40,46% από τα 776 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 59,54% από τα 776 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (776) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(5) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 5 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 156 

 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 

462: 156 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 150 ψήφων 

 Α') «"ΑΝΘΗ∆ΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

ΑΝΘΗ∆ΟΝΑΣ (ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ)» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 314 : 156 = 2 έδρες και έχει 

αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 2 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 4 έδρες 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων 

 Α' Συνδυασµός «"ΑΝΘΗ∆ΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙ-

ΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΘΗ∆ΟΝΑΣ (ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ)» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του 

Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 

+ 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 

 
Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Ανθηδόνας (τ. Λουκισίων) 
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Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα τρεις (363) σταυρούς-

προτίµησης 

 2. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΝΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτί-

µησης 

 5. ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΕΡΜΗΛΙΟΥ-ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 1. ΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίµη-

σης 

 2. ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προ-

τίµησης 

 3. ∆Ε∆Ε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 4. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτί-

µησης 

 5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτί-

µησης 

 6. ΒΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς 

προτίµησης 
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 3) Κοινότητα Αφρατίου 

Γραµµένοι: 1.483, Ψηφίσαντες: 1.036, Άκυρα: 37, Λευκά: 23, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 60, 

Έγκυρα : 976 

 Έλαβαν: 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ» : 129 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 252 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» : 361 

 ∆') «Αλλάζουµε» : 234 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 13,22% από τα 976 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 25,82% από τα 976 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 36,99% από τα 976 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε ποσοστό 23,98% από τα 976 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (976) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(5) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 5 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 196 

 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 361 : 196 

= 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 165 ψήφων 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 252 

: 196 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 56 ψήφων 

 ∆') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 234 : 196 = 1 έδρες και έχει αχρησι-

µοποίητο υπόλοιπο 38 ψήφων 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 129 : 196 = 

0 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 129 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 3 έδρες 

 

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

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπο-

λοίπου ψήφων 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου 

υπολοίπου ψήφων 

  

 Α' Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (0 + 1 + 0) 

του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 

+ 0 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 

0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

  ∆' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 

  

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Αφρατίου 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 
 
 1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα (260) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΟΝΟΒΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτί-

µησης 

 3. ΣΑΜΑΡΤΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα δύο (72) σταυρούς προτί-

µησης 

 4. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτί-

µησης 

 5. ΜΑΡΙΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΓΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς 

προτίµησης 

 7. ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς 

προτίµησης 
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 8. ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 3. ΠΙΣΧΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτί-

µησης 

 5. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προ-

τίµησης 

 6. ΚΥΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΝΤΑΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΣΙΓΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆' 

 

 1. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΜΠΟΥΡΙΚΑ-ΜΕΤΖΑΚΗ ΠΑΟΥΛΑ(ΠΑΥΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα (70) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτί-

µησης 

 4. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 5. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτί-

µησης 

 6. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) 

σταυρούς προτίµησης 
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Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΤΖΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίµη-

σης 

 4. ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτί-

µησης 

 

4) Κοινότητα Βαθέος 

 

Γραµµένοι: 2.204, Ψηφίσαντες: 1.662, Άκυρα: 64, Λευκά: 34, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 98, 

Έγκυρα : 1.564 

 Έλαβαν: 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΑΘΕΟΣ» : 103 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 365 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» : 300 

 ∆') «Αλλάζουµε» : 796 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 6,59% από τα 1.564 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 23,34% από τα 1.564 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 19,18% από τα 1.564 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε ποσοστό 50,90% από τα 1.564 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (1.564) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(7) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 7 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 224 
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 ∆') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 796 : 224 = 3 έδρες και έχει αχρησι-

µοποίητο υπόλοιπο 124 ψήφων 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 365 

: 224 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 141 ψήφων 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 300 : 

224= 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 76 ψήφων 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΑΘΕΟΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 103 : 224 = 0 

έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 103 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 5 έδρες 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων 

 ∆') «Αλλάζουµε» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων 

 

 Α' Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΑΘΕΟΣ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) 

του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 

+ 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0 + 

0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 ∆' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 4 έδρες (3 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 

 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Βαθέος 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆' 

 

 1. ΝΙΚΗΤΑΣ-ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα επτά 
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(317) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ(ΦΩΝΤΑΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους δέκα 

(210) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 4. ΛΟΥΚΑ-ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) 

σταυρούς προτίµησης 

 5. ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΒΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίµη-

σης 

 7. ΚΟΛΙΟΒΕΤΑ-ΖΑΦΕΙΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προ-

τίµησης 

 8. ΠΑΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ(ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα (40) 

σταυρούς προτίµησης 

 9. ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίµη-

σης 

 10. ΜΕΝΑΣΙΑΝ ∆ΑΥΙ∆ του ΝΑΖΑΡ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΣΟΛΟΜΟΝΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

οκτώ (178) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΛΥΚΑ-ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 3. ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτί-

µησης 

 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΘΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτί-

µησης 
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 6. ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΜΟΥΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 

προτίµησης 

 8. ΤΖΑΒΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίµησης 

 10. ΤΣΙΚΟΥΝΑ ΦΙΛΙΩ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτί-

µησης 

 2. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 3. ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίµη-

σης 

 4. ΒΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΟΥΜΠΑΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 6. ΒΟΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΤΖΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΡΟΥΜΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτί-

µησης 

 3. ΒΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ συζ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ∆ΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΠΑΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίµησης 
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 7. ΜΑΓΙΑΤΗ ΣΤΕΛΛΑ συζ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε µηδέν (0) σταυρούς προτίµησης 

  

 5) Κοινότητα Βασιλικού 
 
 
 Γραµµένοι: 5.594, Ψηφίσαντες: 3.778, Άκυρα: 209, Λευκά: 134, Σύνολο Λευκών και Ακύ-

ρων: 343, Έγκυρα : 3.435 

 Έλαβαν: 

 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 1.184 

 Β') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» : 852 

 Γ') «Αλλάζουµε» : 1.399 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 34,47% από τα 3.435 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 24,80% από τα 3.435 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 40,73% από τα 3.435 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (3.435) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(7) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 7 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 491 

 

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 1.399 : 491 = 2 έδρες και έχει αχρησι-

µοποίητο υπόλοιπο 417 ψήφων 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 

1.184 : 491 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 202 ψήφων 

 Β') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 852 : 491 

= 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 361 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 5 έδρες 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 
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 Β') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου 

υπολοίπου ψήφων 

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων 

 

 Α' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 

+ 0 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 

0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 

 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Βασιλικού 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 
 
 1. ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προ-

τίµησης 

 3. ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυρούς προ-

τίµησης 

 6. ΜΠΑΚΑΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 7. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) 

σταυρούς προτίµησης 

 8. ΚΥΓΜΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΩΣΣΑΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) 

σταυρούς προτίµησης 
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 9. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτί-

µησης 

 10. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς 

προτίµησης 

 11. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΓΩΓΩ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 
 
 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 
 
 
 1. ΤΣΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα ένα (341) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΜΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα ένα (251) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα (190) 

σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 6. ΛΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΤΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις 

(164) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίµη-

σης 

 8. ΒΡΑΚΑ-ΤΡΑΚΑΝΙΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ε-

βδοµήντα εννέα (79) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) 

σταυρούς προτίµησης 

 10. ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς 

προτίµησης 

 11. ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 
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 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΣΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς 

προτίµησης  

 3. ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς 

προτίµησης  

 4. ΠΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΚΑΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) 

σταυρούς προτίµησης 

 6. ΠΑΣΣΑ-ΒΑΡΣΑΜΑ ΜΑΡΙΓΩ (ΜΑΡΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ 

(98) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΚΡΟΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 8. ΤΣΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) σταυρούς προ-

τίµησης 

  

 6) Κοινότητα ∆ροσιάς 

 Γραµµένοι: 3.585, Ψηφίσαντες: 2.495, Άκυρα: 108, Λευκά: 115, Σύνολο Λευκών και Ακύ-

ρων: 223, Έγκυρα : 2.272 

 Έλαβαν: 

 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 704 

 Β') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» : 368 

 Γ') «Αλλάζουµε» : 1.200 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 30,99% από τα 2.272 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 16,20% από τα 2.272 έγκυρα ψηφοδέλτια 
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 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 52,82% από τα 2.272 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (2.272) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(7) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 7 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 325 

 

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 1.200 : 325 = 3 έδρες και έχει αχρησι-

µοποίητο υπόλοιπο 225 ψήφων 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 704 

: 325 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 54 ψήφων 

 Β') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 368 : 325 

= 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 43 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 6 έδρες 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων 

 

 Α' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 

+ 0 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0 + 

0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 4 έδρες (3 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 

  

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας ∆ροσιάς 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΑΦΕΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα πέντε 

(445) σταυρούς προτίµησης 
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 2. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 3. ΛΥΣΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα επτά (297) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα δύο (172) 

σταυρούς προτίµησης 

 6. ΜΗΤΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτί-

µησης 

 7. ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ-ΑΚΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα 

(89) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς 

προτίµησης 

 9. ΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΚΑΛΟΥΤΣΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΒΟΥΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ∆ΙΑΤΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτί-

µησης 

 5. ΤΣΑΜΙΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(ΧΑΝΟΥΜΗΣ) έλαβε εκατόν δέκα τρεις 

(113) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΑΦΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς 
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προτίµησης 

 7. ΓΚΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς 

προτίµησης 

 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-∆ΟΥ∆ΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 9. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτί-

µησης 

 10. ΚΑΣΙΩΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 11. ΠΑΝΤΙΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα ένα (171) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς 

προτίµησης 

 3. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΓΛΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΣΕΜΠΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΖΙΩΓΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 

 7) Κοινότητα Καλοχωρίου-Παντειχίου (Καλού Χωρίου-Παντειχίου) 

 

 Γραµµένοι: 817, Ψηφίσαντες: 628, Άκυρα: 20, Λευκά: 5, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 25, 

Έγκυρα : 603 
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 Έλαβαν: 

 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 318 

 Β') «ΑΝΑ.Σ.Α. για τον τόπο µας» : 285 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 52,74% από τα 603 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 47,26% από τα 603 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (603) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(5) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 5 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 121 

 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 318 

: 121 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 76 ψήφων 

 Β') «ΑΝΑ.Σ.Α. για τον τόπο µας» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 285 : 121 = 2 έδρες 

και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 43 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 4 έδρες 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων 

 Α' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 

+ 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «ΑΝΑ.Σ.Α. για τον τόπο µας» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του Κοι-

νοτικού Συµβουλίου 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Καλοχωρίου-Παντειχίου (Καλού Χω-

ρίου-Παντειχίου) 
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 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΜΑΡΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτί-

µησης 

 3. ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίµη-

σης 

 6. ΣΑΛΗ ΝΕΖΙΧΑ του ΑΪΡΙΤΙΝ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΚΙΣΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδοµήντα δύο (72) σταυρούς προτίµη-

σης 

 5. ΛΟΥΤΡΑΡΗ-∆ΑΡΙΒΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ε-

ξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίµησης 

 6. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς 

προτίµησης 

 7. ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΥΗ) του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ έλαβε τριάντα ένα (31) 

σταυρούς προτίµησης 

 8. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµη-
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σης 

 
 
  

 8) Κοινότητα Μύτικα 

 

 Γραµµένοι: 1.557, Ψηφίσαντες: 1.045, Άκυρα: 40, Λευκά: 31, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 

71, Έγκυρα : 974 

 Έλαβαν: 

 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 132 

 Β') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» : 321 

 Γ') «Αλλάζουµε» : 521 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 13,55% από τα 974 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 32,96% από τα 974 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 53,49% από τα 974 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (974) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(5) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 5 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 195 

 

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 521 : 195 = 2 έδρες και έχει αχρησιµο-

ποίητο υπόλοιπο 131 ψήφων 

 Β') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 321 : 195 

= 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 126 ψήφων 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 132 

: 195 = 0 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 132 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 3 έδρες 

 

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

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων 

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων 

 

 Α' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (0 

+ 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0 + 

0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Μύτικα 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΓΟΥΡΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα εννέα (379) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 2. ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα εννέα (79) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΠΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) σταυρούς προτί-

µησης 

 6. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ 

(28) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΛΟΥΚΑ∆ΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµη-

σης 
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 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗ ΛΟΥΚΑ∆ΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν 

εννέα (109) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτί-

µησης 

 4. ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτί-

µησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτί-

µησης 

 2. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΤΡΙΚΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµη-

σης 

 4. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΟΡΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΧΑΡΑΜΑΝΤΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτί-

µησης 

 7. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΠΙ∆Α του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΓΓΕΛΗ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 9) Κοινότητα Νέας Αρτάκης 
  

 Γραµµένοι: 7.237, Ψηφίσαντες: 4.798, Άκυρα: 217, Λευκά: 173, Σύνολο Λευκών και Ακύ-
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ρων: 390, Έγκυρα : 4.408 

 Έλαβαν: 

 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ» : 421 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 1.032 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» : 1.334 

 ∆') «Αλλάζουµε» : 1.621 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 9,55% από τα 4.408 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 23,41% από τα 4.408 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 30,26% από τα 4.408 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε ποσοστό 36,77% από τα 4.408 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (4.408) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(7) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 7 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 630 

 

 ∆') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 1.621 : 630 = 2 έδρες και έχει αχρησι-

µοποίητο υπόλοιπο 361 ψήφων 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 1.334 : 

630 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 74 ψήφων 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 

1.032 : 630 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 402 ψήφων 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 421 : 

630 = 0 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 421 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 5 έδρες 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου 
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υπολοίπου ψήφων 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποί-

ητου υπολοίπου ψήφων 

 

 Α' Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (0 + 

1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες 

(1 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 

0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 ∆' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Νέας Αρτάκης 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆' 

 

 1. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

ένα (401) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΣΑΡΗΓΙΟΒΑΝΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΣΟΦΙΑ(ΣΟΦΙΑ) του ∆ΙΑΜΑΝΤΗ έ-

λαβε τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΡΣΑΜΗ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα τρεις (283) 

σταυρούς προτίµησης 

 5. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα πέντε (255) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 6. ΛΑΛΑΝΙΤΗ-ΧΑΛΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δέκα 

τρεις (213) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς 

προτίµησης 



 30 

 8. ΠΡΙΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προ-

τίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 1. ΜΑΤΖΑΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίµη-

σης 

 3. ΤΣΑΛ∆ΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα τρεις (283) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 4. ΚΑΡΑΧΑΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 5. ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα έξι (196) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΡΑΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίµη-

σης 

 7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) 

σταυρούς προτίµησης 

 8. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 9. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε πενήντα δύο (52) 

σταυρούς προτίµησης 

 10. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα 

επτά (267) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) 
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σταυρούς προτίµησης 

 3. ΦΩΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΚΗΣ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε 

διακόσιους είκοσι πέντε (225) σταυρούς προτίµησης 

 4. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 5. ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΓΡΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΣΥ) του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς 

προτίµησης 

 7. ΚΛΑΚΟΥΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προ-

τίµησης 

 8. ΤΖΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΞΥΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίµησης 

 10. ΣΙΜΙΣΤΗΡΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) 

σταυρούς προτίµησης 

 11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΚΙΛΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΣΕΛΗΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα (70) σταυρούς προτίµη-

σης 

 4. ΣΟΡΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτί-

µησης 

 5. ΠΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προ-

τίµησης 
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 7. ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΗ∆Α του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτί-

µησης 

 

 

 10) Κοινότητα Νέας Λαµψάκου 

Γραµµένοι: 1.622, Ψηφίσαντες: 1.123, Άκυρα: 53, Λευκά: 20, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 73, 

Έγκυρα: 1.050 

 Έλαβαν: 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ» : 133 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 260 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» : 276 

 ∆') «Αλλάζουµε» : 381 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 12,67% από τα 1.050 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 24,76% από τα 1.050 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 26,29% από τα 1.050 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε ποσοστό 36,29% από τα 1.050 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (1.050) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(7) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 7 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 151 

 

 ∆') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 381 : 151 = 2 έδρες και έχει αχρησι-

µοποίητο υπόλοιπο 79 ψήφων 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 276 : 151 

= 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 125 ψήφων 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 260 

: 151 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 109 ψήφων 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 

133 : 151 = 0 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 133 ψήφων 
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 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 4 έδρες 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου 

υπολοίπου ψήφων 

 Α' Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (0 

+ 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 

+ 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 

0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 ∆' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 

 

  

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Νέας Λαµψάκου 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆' 

 

 1. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προ-

τίµησης 

 2. ΜΠΟΥΡΛΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς 

προτίµησης 

 3. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ (78) σταυρούς προ-

τίµησης 

 4. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς 



 34 

προτίµησης 

 5. ΜΠΟΥΣΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΤΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΛΑΖΡΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ του ΛΕΟΝΑΤ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίµησης 

 10. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίµη-

σης 

 11. ΚΛΑ∆Η ΜΑΡΙΚΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΝΤΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προ-

τίµησης 

 2. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε εβδοµήντα 

τρεις (73) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίµη-

σης 

 4. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) 

σταυρούς προτίµησης 

 5. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτί-

µησης 

 6. ΠΡΟΚΟΠΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 7. ΛΥΚΟΤΟΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προ-
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τίµησης 

 2. ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τέσσερις (74) σταυρούς 

προτίµησης 

 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΚΑΝΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτί-

µησης 

 5. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµη-

σης 

 6. ΒΕΤΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) 

σταυρούς προτίµησης 

 7. ΧΑΪΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς 

προτίµησης 

 8. ΦΤΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

 10. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίµη-

σης 

 11. ΚΥΡΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προ-

τίµησης 

 2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς 

προτίµησης 

 3. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) 

σταυρούς προτίµησης 

 4. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΜΠΑΡΓΚΑΟΥΪ ΙΩΑΝΝΑ του ΤΑΧΑΡ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτί-
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µησης 

 6. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΣΙΜΙΤΖΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 11) Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος 
 

 Γραµµένοι: 2.142, Ψηφίσαντες: 1.530, Άκυρα: 78, Λευκά: 42, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 

120, Έγκυρα : 1.410 

 Έλαβαν: 

 

 Α') «∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών» : 525 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 335 

 Γ') «Αλλάζουµε» : 550 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 37,23% από τα 1.410 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 23,76% από τα 1.410 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 39,01% από τα 1.410 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (1.410) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(7) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 7 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 202 

 

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 550 : 202 = 2 έδρες και έχει αχρησιµο-

ποίητο υπόλοιπο 146 ψήφων 

 Α') «∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών» έλαβε βάσει του εκλογικού 

µέτρου 525 : 202 = 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 121 ψήφων 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 335 

: 202 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 133 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 5 έδρες 
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 Επειδή οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση 

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων 

 

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων 

 

 Α' Συνδυασµός «∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών» έλαβε συνολικά 2 

έδρες (2 + 0 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 

+ 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 

 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Παραλίας Αυλίδος 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτί-

µησης 

 2. ΜΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΕΛΠΙ∆Α του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα 

(129) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΤΣΩΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτί-

µησης 

 4. ΛΕΙΒΙ∆ΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προ-

τίµησης 

 5. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίµη-

σης 

 6. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ-ΚΡΕΜΜΥ∆Α ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυ-

ρούς προτίµησης 
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 7. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προ-

τίµησης 

 8. ΚΟΥΡΕΜΕΝΤΖΑ-∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα 

(49) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ(ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) 

σταυρούς προτίµησης 

 10. ΞΕΝΟΥ-ΚΟΤΣΙΛΑ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι πέντε (225) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίµη-

σης 

 4. ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) σταυρούς προ-

τίµησης 

 6. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προ-

τίµησης 

 7. ΛΙΑΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 8. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ-ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα 

(29) σταυρούς προτίµησης 

  

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΚΑΡΤΑΛΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς 
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προτίµησης 

 2. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτί-

µησης 

 3. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίµη-

σης 

 4. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προ-

τίµησης 

 5. ΣΙΝΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΑΚΑΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προ-

τίµησης 

 6. ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτί-

µησης 

 7. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε 

(25) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίµη-

σης 

 9. ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ-ΦΑΝΗ(ΦΟΥΛΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα (10) 

σταυρούς προτίµησης 

 10. ΤΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

 11. ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ-ΒΡΥΩΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε επτά (7) σταυρούς 

προτίµησης 

 

 12) Κοινότητα Φάρου 
  

 Γραµµένοι: 866, Ψηφίσαντες: 623, Άκυρα: 18, Λευκά: 17, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 35, 

Έγκυρα : 588 

 Έλαβαν: 

 

 Α') «ΜΑΖΙ για τον Φάρο ΜΑΣ» : 427 

 Β') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΟΥ» : 161 
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 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 72,62% από τα 588 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 27,38% από τα 588 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (588) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(5) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 5 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 118 

 

 Α') «ΜΑΖΙ για τον Φάρο ΜΑΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 427 : 118 = 3 έδρες και 

έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 73 ψήφων 

 Β') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 161 : 118 = 1 

έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 43 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 4 έδρες 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 

 Α') «ΜΑΖΙ για τον Φάρο ΜΑΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψή-

φων 

 

 Α' Συνδυασµός «ΜΑΖΙ για τον Φάρο ΜΑΣ» έλαβε συνολικά 4 έδρες (3 + 1 + 0) του Κοινο-

τικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΟΥ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0 + 0) του 

Κοινοτικού Συµβουλίου 

 

 

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Φάρου 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΒΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα τέσσερις (174) 

σταυρούς προτίµησης 
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 3. ΜΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτί-

µησης 

 4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) 

σταυρούς προτίµησης 

 5. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτί-

µησης 

 6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πε-

νήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) 

σταυρούς προτίµησης 

  

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΛΙΓΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτί-

µησης 

 2. ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΒΑΘΗΣ ΑΓΑΘΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµησης 

 4. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΤΟΥΝΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 13) Κοινότητα Φύλλων 
 

 Γραµµένοι: 1.681, Ψηφίσαντες: 1.232, Άκυρα: 52, Λευκά: 12, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 

64, Έγκυρα : 1.168 

 Έλαβαν: 

 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 261 

 Β') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» : 558 
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 Γ') «Αλλάζουµε» : 349 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 22,35% από τα 1.168 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 47,77% από τα 1.168 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 29,88% από τα 1.168 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 

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

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (1.168) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου 

(5) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 5 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 234 

 

 Β') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 558 : 234 

= 2 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 90 ψήφων 

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 349 : 234 = 1 έδρες και έχει αχρησιµο-

ποίητο υπόλοιπο 115 ψήφων 

 Α') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 261 

: 234 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 27 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 4 έδρες 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 

 Γ') «Αλλάζουµε» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων 

 

 Α' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 

+ 0 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 

0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 
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 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Φύλλων 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τέσσερις 

(224) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 3. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΖΗΣΗ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προ-

τίµησης 

 4. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 5. ΜΑΝΤΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) 

σταυρούς προτίµησης 

 6. ΚΑΛΑΒΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτί-

µησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα ο-

κτώ (178) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΤΣΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προ-

τίµησης 

 3. ΣΕΠΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτί-

µησης 

 4. ΣΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΩ(ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς 

προτίµησης 

 6. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµη-

σης 
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 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς 

προτίµησης 

 2. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΜΑΝΕΤΑΣ) έλαβε εξήντα ένα (61) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΠΑΥΛΙ∆Η-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΑΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΚΑΛΑΒΡΗ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίµησης 

 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτί-

µησης 

 6. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ-ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα 

εννέα (19) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 14) Κοινότητα Χαλκιδέων 
  

 Γραµµένοι: 45.827, Ψηφίσαντες: 27.988, Άκυρα: 1.252, Λευκά: 1.459, Σύνολο Λευκών και 

Ακύρων: 2.711, Έγκυρα : 25.277 

 Έλαβαν: 

 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ» : 2.286 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» : 6.603 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» : 7.260 

 ∆') «Αλλάζουµε» : 9.128 

 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 9,04% από τα 25.277 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 26,12% από τα 25.277 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 28,72% από τα 25.277 έγκυρα ψηφοδέλτια 

 Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε ποσοστό 36,11% από τα 25.277 έγκυρα ψηφοδέλτια 
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 Το εκλογικό µέτρο για την κατανοµή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφο-

δελτίων Όλων των Συνδυασµών (25.277) δια του αριθµού των εδρών του Κοινοτικού Συµβουλί-

ου (15) συν ένα (1) 

 Θα γίνει κατανοµή των 15 εδρών του Κοινοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 1.686 

 

 ∆') «Αλλάζουµε» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 9.128 : 1.686 = 5 έδρες και έχει αχρη-

σιµοποίητο υπόλοιπο 698 ψήφων 

 Γ') «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 7.260 : 

1.686 = 4 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 516 ψήφων 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 

6.603 : 1.686 = 3 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 1.545 ψήφων 

 Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ» έλαβε βάσει του εκλογικού 

µέτρου 2.286 : 1.686 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 600 ψήφων 

 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 13 έδρες 

 

 

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

έδρες του κοινοτικού συµβουλίου 

 Β') «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίη-

του υπολοίπου ψήφων 

 ∆') «Αλλάζουµε» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου ψήφων 

 

 Α' Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ» έλαβε συνολικά 

1 έδρες (1 + 0 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Β' Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» έλαβε συνολικά 4 έδρες (3 

+ 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 Γ' Συνδυασµός «"ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ"» έλαβε συνολικά 4 έδρες (4 + 0 + 

0) του Κοινοτικού Συµβουλίου 

 ∆' Συνδυασµός «Αλλάζουµε» έλαβε συνολικά 6 έδρες (5 + 1 + 0) του Κοινοτικού Συµβου-

λίου 
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Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων Κοινότητας Χαλκιδέων 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆' 

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα εννέα (869) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα εννέα 

(759) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΣΚΑΡΛΗ-ΜΕΚΡΑ ΕΛΕΝΗ(ΛΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα 

οκτώ (698) σταυρούς προτίµησης 

 4. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι (620) 

σταυρούς προτίµησης 

 5. ΒΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εξακόσιους τρεις (603) σταυρούς προ-

τίµησης 

 6. ΜΠΑΡΩΤΑ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα δύο (592) σταυρούς 

προτίµησης 

 7. ΝΤΟΥΝΙΑ-ΤΣΟΚΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα 

εννέα (589) σταυρούς προτίµησης 

 8. ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα (580) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 9. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

σαράντα (540) σταυρούς προτίµησης 

 10. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΒΙΤΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πεντακόσιους τριάντα 

οκτώ (538) σταυρούς προτίµησης 

 11. ΚΩΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα οκτώ (518) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 12. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα 

(460) σταυρούς προτίµησης 

 13. ΑΣΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα έξι (416) σταυρούς 

προτίµησης 
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 14. ΜΑΛΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα πέντε (415) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 15. ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΣΤΕΒΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τε-

τρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς προτίµησης 

 16. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα δύο (332) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 17. ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους επτά (307) 

σταυρούς προτίµησης 

 18. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα τέσσερις 

(284) σταυρούς προτίµησης 

 19. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα ένα (281) 

σταυρούς προτίµησης 

 20. ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυρούς 

προτίµησης 

 21. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 22. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΓΙΩΡΙΚΑΣ) του ∆ΑΜΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα 

ένα (181) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ' 

 

 1. ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εβδοµήντα (770) 

σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΕΡΑΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους πενήντα δύο (652) 

σταυρούς προτίµησης 

 3. ΣΤΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα πέντε (615) σταυρούς 

προτίµησης 

 4. ΤΑΝΙΣΚΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πεντακόσιους πενήντα τρεις (553) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 5. ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα πέντε (485) 
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σταυρούς προτίµησης 

 6. ΜΠΟΥΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα 

τέσσερις (464) σταυρούς προτίµησης 

 7. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα (360) σταυρούς 

προτίµησης 

 8. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα επτά 

(347) σταυρούς προτίµησης 

 9. ΓΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα δύο (342) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 10. ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα εννέα 

(339) σταυρούς προτίµησης 

 11. ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα δύο (332) 

σταυρούς προτίµησης 

 12. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε 

(315) σταυρούς προτίµησης 

 13. ΚΑΡΟΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς 

προτίµησης 

 14. ∆ΟΥ∆ΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς 

προτίµησης 

 15. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εξήντα έξι (266) 

σταυρούς προτίµησης 

 16. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΚΟΡΙΝΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους 

εξήντα τρεις (263) σταυρούς προτίµησης 

 17. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα έξι (246) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 18. ΣΟΥΡΗ ΜΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) 

σταυρούς προτίµησης 

 19. ΦΑΦΟΥΤΗ ΠΑΛ∆ΕΜΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα 

εννέα (239) σταυρούς προτίµησης 

 20. ΤΣΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προ-
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τίµησης 

 21. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) 

σταυρούς προτίµησης 

 22. ΓΑΛΓΑ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς 

προτίµησης 

 23. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα 

τρεις (133) σταυρούς προτίµησης 

  

Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' 

 

 1. ΑΓΓΕΛΟΥ-∆ΡΟΣΙ∆Η ∆ΡΟΣΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους σαράντα πέντε 

(845) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΑΡΑΠΑ-ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τέσσερις 

(484) σταυρούς προτίµησης 

 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 4. ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς 

προτίµησης 

 5. ΖΕΡΒΑ-ΜΑ∆ΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους επτά 

(407) σταυρούς προτίµησης 

 6. ΧΡΥΣΑΓΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ (ΕΥΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς 

προτίµησης 

 7. ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα (370) 

σταυρούς προτίµησης 

 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα έξι 

(356) σταυρούς προτίµησης 

 9. Α∆ΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα τρεις (343) 

σταυρούς προτίµησης 

 10. ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) 

σταυρούς προτίµησης 
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 11. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι επτά (327) 

σταυρούς προτίµησης 

 12. ∆ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς 

προτίµησης 

 13. ΜΕΡΙΑΝΟΣ ∆ΑΥΙ∆ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) 

σταυρούς προτίµησης 

 14. ΤΖΑΝΕΤΗ ΘΕΚΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτί-

µησης 

 15. ΡΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΛΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς 

προτίµησης 

 16. ∆ΗΜΑΚΟΥ-ΠΛΑΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ(ΒΑΛΛΥ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους 

σαράντα τέσσερις (244) σταυρούς προτίµησης 

 17. ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς 

προτίµησης 

 18. ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ του ΝΤΙΛΙΟ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίµη-

σης 

 19. ΚΑΜΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ του ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς 

προτίµησης 

 20. ΜΑΝ∆ΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) 

σταυρούς προτίµησης 

 21. ΜΠΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτί-

µησης 

 22. ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προ-

τίµησης 

 23. ΠΑΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ 

(148) σταυρούς προτίµησης 

 

 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συµβούλων του ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α' 

 

 1. ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) 
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σταυρούς προτίµησης 

 2. ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 3. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προ-

τίµησης 

 4. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 5. ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 6. ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προ-

τίµησης 

 7. ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς 

προτίµησης 

 8. ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) 

σταυρούς  

 9. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 10. ΜΑΓΙΟΥΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΣΑΜΙΡΑ του ΣΑΜΠΡΙ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίµη-

σης 

 12. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ συζ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτί-

µησης 

 13. ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) σταυρούς 

προτίµησης 

 14. ΤΣΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς προτί-

µησης 

 15. ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς προτίµη-

σης 

 16. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίµη-
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σης 

 17. ΧΑΡΑΤΣΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς 

προτίµησης 

 18. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) 

σταυρούς προτίµησης 

 19. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς 

προτίµησης 

 20. ΤΑΜΠΛΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προ-

τίµησης 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 
 

 ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσµατα των Κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 στις 14 

Κοινότητες του ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ, για την ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωµατικών 

Συµβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων και Αναπληρωµατικών Προέδρων Κοινοτήτων.  

 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ α) τους τακτικούς  και αναπληρωµατικούς συµβούλους κάθε συνδυ-

ασµού των συµβουλίων των κοινοτήτων του ∆ήµου Χαλκιδέων µε πληθυσµό άνω των τρια-

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

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

 

1) Κοινότητα Αγίου Νικολάου (7 έδρες) 
 

Ι) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214) 

σταυρούς προτίµησης 
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 3. ΠΕΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυρούς 
προτίµησης 
 
 4. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΓΙΑΛΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΦΛΩΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΗΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΑΝΑΤΑ-ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΦΡΥΓΑΝΑ-ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυ-

ρούς προτίµησης 

6. ΚΑΝΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα 

τέσσερις (54) σταυρούς προτίµησης 

7. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίµησης 

 
II) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΦΛΕΒΑΡΗ ΝΙΚΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ∆ΑΪΝΑΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτί-

µησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι  

 

1. ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προ-

τίµησης 

2. ΦΛΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε εβδοµήντα (70) σταυρούς προτίµη-

σης 
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3. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτί-

µησης 

4. ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίµησης 

5. ΝΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίµησης 

6. ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίµησης 

 

III) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΛΥΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίµη-
σης 
 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΠΑΡΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς προ-

τίµησης 

2. ΚΑΛΠΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίµησης 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτί-

µησης 

4. ΚΑΠΕΤΑΝΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτί-

µησης. 

5. ΡΑΠΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

6. ΓΙΑΡΜΑΤΣΙ∆Η ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

8.  ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίµησης 

9. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίµησης 

10. ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίµησης 

 

  

 2) Κοινότητα Ανθηδόνος (τ. Λουκισίων)  (5 έδρες) 
  

I) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 
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Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα τρεις (363) σταυρούς προτί-

µησης 

2. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυ-

ρούς προτίµησης 

3. ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΝΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτί-

µησης 

3. ΕΡΜΗΛΙΟΥ-ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προ-

τίµησης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός « «ΑΝΘΗ∆ΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ-

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗ∆ΟΝΟΣ (ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ)» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ∆Ε∆Ε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίµησης 

3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίµησης 

4. ΒΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίµησης 

5. ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς 

προτίµησης 
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 3) Κοινότητα Αφρατίου (5 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1.ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα (260) σταυρούς  

προτίµησης 

2. ΚΟΝΟΒΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΑΜΑΡΤΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα δύο (72) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΑΡΙΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίµησης 

4. ΓΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτί-

µησης 

5. ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτί-

µησης 

6. ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίµησης 

 

II) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1.ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς  

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΠΙΣΧΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίµησης 

4. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµη-

σης 
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5. ΚΥΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίµησης 

6. ΝΤΑΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίµησης 

7. ΣΙΓΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίµησης 

 

III) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτί-

µησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΠΟΥΡΙΚΑ-ΜΕΤΖΑΚΗ ΠΑΟΥΛΑ(ΠΑΥΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα (70) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίµησης 

3. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) 

σταυρούς προτίµησης 

 

IV) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προ-
τίµησης 
 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΖΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 

2. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίµησης 
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 4) Κοινότητα Βαθέος (7 έδρες) 
 

Ι) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΝΙΚΗΤΑΣ-ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα επτά (317) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ(ΦΩΝΤΑΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους δέκα (210) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΛΟΥΚΑ-ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτί-

µησης 

2. ΒΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΛΙΟΒΕΤΑ-ΖΑΦΕΙΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίµη-

σης 

4. ΠΑΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ(ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα (40) σταυ-

ρούς προτίµησης 

5. ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΕΝΑΣΙΑΝ ∆ΑΥΙ∆ του ΝΑΖΑΡ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίµησης 

 

  
II) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΟΛΟΜΟΝΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα οκτώ 

(178) σταυρούς προτίµησης 

2. ΛΥΚΑ-ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς 
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προτίµησης 

  

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίµησης 

2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίµησης 

3. ΘΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΟΥΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προ-

τίµησης 

6. ΤΖΑΒΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίµησης 

7. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίµησης 

8. ΤΣΙΚΟΥΝΑ ΦΙΛΙΩ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίµησης 

 

III) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς  

προτίµησης 

2. ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίµησης 

3. ΒΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΟΥΜΠΑΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΒΟΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίµησης 

6. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίµησης 

 

IV) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι 
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 1. ΤΖΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίµησης 
 
 2. ΡΟΥΜΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτί-
µησης 
 
 3. ΒΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίµησης 
 
 4. ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ συζ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 
προτίµησης 
 
 5. ∆ΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίµησης 
 
 6. ΠΑΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίµησης 
 
 7. ΜΑΓΙΑΤΗ ΣΤΕΛΛΑ συζ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε µηδέν (0) σταυρούς προτίµησης 
 

 

 5) Κοινότητα Βασιλικού (7 έδρες) 

 

I) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτίµη-

σης 

3. ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυρούς 

προτίµησης 

  

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

 

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυρούς προτίµη-

σης 

3. ΜΠΑΚΑΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς 

προτίµησης 
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5. ΚΥΓΜΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΩΣΣΑΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυ-

ρούς προτίµησης 

6. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίµη-

σης 

8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΓΩΓΩ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προ-

τίµησης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΣΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα ένα (341) σταυρούς  

προτίµησης 

2. ΜΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα ένα (251) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προ-

τίµησης 

2. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΚΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΛΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΤΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίµησης 

6. ΒΡΑΚΑ-ΤΡΑΚΑΝΙΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµή-

ντα εννέα (79) σταυρούς προτίµησης 

7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίµη-
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σης 

9. ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙΙ) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προ-

τίµησης. 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προ-

τίµησης  

2. ΠΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προ-

τίµησης 

3. ΚΑΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς  

προτίµησης 

4. ΠΑΣΣΑ-ΒΑΡΣΑΜΑ ΜΑΡΙΓΩ (ΜΑΡΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΡΟΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΤΣΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 6) Κοινότητα ∆ροσιάς (7 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΦΕΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα πέντε (445) 

σταυρούς προτίµησης 



       oφύλλο  της  µε  αριθµό   45  /   2019 απόφασης  του  Πολυµελούς  Πρωτοδικείου  

Χαλκίδας  (∆ιαδικασία  Εκουσίας  ∆ικαιοδοσίας)  

 
63 

2. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΛΥΣΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα επτά (297) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς προτί-

µησης 

  

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα δύο (172) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΗΤΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ-ΑΚΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προ-

τίµησης 

5. ΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς προ-

τίµησης 

2. ΚΑΛΟΥΤΣΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) 

σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΒΟΥΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ∆ΙΑΤΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΑΜΙΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(ΧΑΝΟΥΜΗΣ) έλαβε εκατόν δέκα τρεις 

(113) σταυρούς προτίµησης 
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4. ΑΦΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτί-

µησης 

5. ΓΚΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτί-

µησης 

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-∆ΟΥ∆ΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΑΣΙΩΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΠΑΝΤΙΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙΙ) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα ένα (171) σταυρούς  

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προ-

τίµησης 

2. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτί-

µησης 

3. ΓΛΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΕΜΠΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίµησης 

5. ΖΙΩΓΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίµησης 

 

  

7) Κοινότητα Καλοχωρίου-Παντειχίου (Καλού Χωρίου-Παντειχίου) (5 έδρες) 
 

Ι) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 
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Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΜΑΡΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτί-

µησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προ-

τίµησης 

2. ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΑΛΗ ΝΕΖΙΧΑ του ΑΪΡΙΤΙΝ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίµησης 

 

II) Συνδυασµός «ΑΝΑ.Σ.Α. για τον τόπο µας» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτί-

µησης 

2. ΚΙΣΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα επτά (77) σταυρούς προ-

τίµησης 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εβδοµήντα δύο (72) σταυρούς προτίµησης 

3. ΛΟΥΤΡΑΡΗ-∆ΑΡΙΒΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα 

εννέα (69) σταυρούς προτίµησης 

4. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΥΗ) του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυ-

ρούς προτίµησης 

6. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης 
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 8) Κοινότητα Μύτικα (5 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΓΟΥΡΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα εννέα (379) σταυρούς  

προτίµησης 

2. ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυ-

ρούς προτίµησης 

3. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτί-

µησης 
 
 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα εννέα (79) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΠΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) σταυρούς προτίµησης 

3. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΛΟΥΚΑ∆ΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης. 

 

II) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗ ΛΟΥΚΑ∆ΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα 

(109) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προ-

τίµησης 
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4. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίµησης 

 

IΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΡΙΚΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΟΡΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίµησης 

5. ΧΑΡΑΜΑΝΤΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

6. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΠΙ∆Α του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίµησης 

7. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΓΓΕΛΗ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 9) Κοινότητα Νέας Αρτάκης (7 έδρες) 
 

Ι) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ένα 

(401) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΑΡΗΓΙΟΒΑΝΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΣΟΦΙΑ(ΣΟΦΙΑ) του ∆ΙΑΜΑΝΤΗ έλαβε 

τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίµησης 

  

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΡΣΑΜΗ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτί-

µησης 

2. ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα τρεις (283) 

σταυρούς προτίµησης 
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3. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα πέντε (255) σταυρούς  

προτίµησης 

4. ΛΑΛΑΝΙΤΗ-ΧΑΛΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους δέκα τρεις 

(213) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτί-

µησης 

6. ΠΡΙΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

II) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΑΤΖΑΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΣΑΛ∆ΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα τρεις (283) σταυρούς  

προτίµησης 

2. ΚΑΡΑΧΑΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα έξι (196) σταυρούς προτί-

µησης 

4. ΡΑΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυ-

ρούς προτίµησης 

6. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς 

προτίµησης 

7. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυ-

ρούς προτίµησης 

8. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίµη-
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σης 

 

III) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα επτά 

(267) σταυρούς προτίµησης 

2. ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΦΩΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΚΗΣ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσι-

ους είκοσι πέντε (225) σταυρούς προτίµησης 

2. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτί-

µησης 

4. ΓΡΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΣΥ) του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προ-

τίµησης 

5. ΚΛΑΚΟΥΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµη-

σης 

6. ΤΖΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίµησης 

7. ΞΥΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίµησης 

8. ΣΙΜΙΣΤΗΡΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυ-

ρούς προτίµησης 

9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτί-

µησης 

 

IV) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΙΛΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυ-
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ρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΕΛΗΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα (70) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΟΡΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίµησης 

5. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίµη-

σης 

6. ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΗ∆Α του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίµησης 

 

 10) Κοινότητα Νέας Λαµψάκου (7 έδρες) 

 

I) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΜΠΟΥΡΛΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προ-

τίµησης 

 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προ-

τίµησης 

3. ΜΠΟΥΣΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προ-

τίµησης 

4. ΤΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµησης 

5. ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης 
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6. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίµησης 

7. ΛΑΖΡΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ του ΛΕΟΝΑΤ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίµησης 

8. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίµησης 

9. ΚΛΑ∆Η ΜΑΡΙΚΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΝΤΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις 

(73) σταυρούς προτίµησης 

 
Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίµησης 

2. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΡΟΚΟΠΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς  

προτίµησης 

5. ΛΥΚΟΤΟΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς 

προτίµησης 

 

ΙΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτί-

µησης 

 
Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 



 72 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτί-

µησης 

2. ΚΑΝΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµησης 

4. ΒΕΤΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς  

προτίµησης 

5. ΧΑΪΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτί-

µησης 

6. ΦΤΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

7. ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

8. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίµησης 

9. ΚΥΡΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίµησης 
 
ΙV) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1.ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµη-

σης 

 
Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτί-

µησης 

2. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτί-

µησης 

4. ΜΠΑΡΓΚΑΟΥΪ ΙΩΑΝΝΑ του ΤΑΧΑΡ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίµησης 

6. ΣΙΜΙΤΖΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίµησης 

  

 11) Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος (7 έδρες) 
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I) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΕΛΠΙ∆Α του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) 

σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΤΣΩΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίµησης 

 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΛΕΙΒΙ∆ΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίµησης 

3. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ-ΚΡΕΜΜΥ∆Α ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς  

προτίµησης 

4. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίµη-

σης 

5. ΚΟΥΡΕΜΕΝΤΖΑ-∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ(ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυ-

ρούς προτίµησης 

7. ΞΕΝΟΥ-ΚΟΤΣΙΛΑ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίµησης 

 

 

IΙ) Συνδυασµός «∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι πέντε (225) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυ-

ρούς προτίµησης 
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Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίµησης 

2. ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτί-

µησης 

3. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) σταυρούς προτίµη-

σης 

4. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίµη-

σης 

5. ΛΙΑΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς  

προτίµησης 

6. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ-ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) 

σταυρούς προτίµησης 

 

IΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΡΤΑΛΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτί-

µησης 

2. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίµησης 

2. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµη-

σης 

3. ΣΙΝΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΑΚΑΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίµη-

σης 

4. ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίµησης 

5. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίµησης 

7. ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ-ΦΑΝΗ(ΦΟΥΛΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς  
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προτίµησης 

8. ΤΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµησης 

9. ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ-ΒΡΥΩΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίµη-

σης 

  

 

 12) Κοινότητα Φάρου (5 έδρες) 
 

Ι) Συνδυασµός «ΜΑΖΙ για τον Φάρο ΜΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΒΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίµησης 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα τέσσερις (174) σταυ-

ρούς προτίµησης 

3. ΜΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίµησης 

4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς  

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα 

τέσσερις (54) σταυρούς προτίµησης 

3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς 

προτίµησης 

 

II) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΟΥ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΛΙΓΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίµησης 
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2. ΒΑΘΗΣ ΑΓΑΘΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίµησης 

3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίµησης 

4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προ-

τίµησης 

5. ΤΟΥΝΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 13) Κοινότητα Φύλλων (5 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τέσσερις (224) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς 

προτίµησης 

  

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΖΗΣΗ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΜΑΝΤΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς  

προτίµησης 

4. ΚΑΛΑΒΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα οκτώ 

(178) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΣΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίµη-
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σης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΕΠΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΩ(ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προ-

τίµησης 

3. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτί-

µησης 

4. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΜΑΝΕΤΑΣ) έλαβε εξήντα ένα (61) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΠΑΥΛΙ∆Η-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΑΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προ-

τίµησης 

3. ΚΑΛΑΒΡΗ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίµησης 

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίµησης 

6. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ-ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα 

(19) σταυρούς προτίµησης 

 

 14) Κοινότητα Χαλκιδέων (15 έδρες) 
  

I) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 



 78 

1. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα εννέα (869) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα εννέα (759) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΚΑΡΛΗ-ΜΕΚΡΑ ΕΛΕΝΗ(ΛΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα ο-

κτώ (698) σταυρούς προτίµησης 

4. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι (620) σταυ-

ρούς προτίµησης 

5. ΒΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εξακόσιους τρεις (603) σταυρούς προτίµη-

σης 

6. ΜΠΑΡΩΤΑ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα δύο (592) σταυρούς προ-

τίµησης 

  
 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΝΤΟΥΝΙΑ-ΤΣΟΚΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα εννέα 

(589) σταυρούς προτίµησης 

2. ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα (580) σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαρά-

ντα (540) σταυρούς προτίµησης 

4. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΒΙΤΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πεντακόσιους τριάντα οκτώ 

(538) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΩΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα οκτώ (518) σταυρούς προ-

τίµησης 

6. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα (460) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΑΣΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα έξι (416) σταυρούς προτί-

µησης 

8. ΜΑΛΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα πέντε (415) σταυρούς 
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προτίµησης 

9. ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΣΤΕΒΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακό-

σιους τέσσερις (404) σταυρούς προτίµησης 

10. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα δύο (332) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα τέσσερις (284) 

σταυρούς προτίµησης 

13. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα ένα (281) σταυ-

ρούς προτίµησης 

14. ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα τρεις (263) σταυρούς προτί-

µησης 

15. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς 

προτίµησης 

16. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΓΙΩΡΙΚΑΣ) του ∆ΑΜΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα 

(181) σταυρούς προτίµησης 

 

IΙ) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εβδοµήντα (770) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ΚΕΡΑΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους πενήντα δύο (652) σταυ-

ρούς προτίµησης 

3. ΣΤΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα πέντε (615) σταυρούς προτί-

µησης 

4. ΤΑΝΙΣΚΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πεντακόσιους πενήντα τρεις (553) σταυρούς 

προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 
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1. ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα πέντε (485) σταυρούς  

προτίµησης 

2. ΜΠΟΥΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα τέσ-

σερις (464) σταυρούς προτίµησης 

3. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα (360) σταυρούς προτί-

µησης 

4. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα επτά (347) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα δύο (342) σταυρούς 

προτίµησης 

6. ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα εννέα (339)  

σταυρούς προτίµησης 

7. ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα δύο (332) σταυ-

ρούς προτίµησης 

8. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΚΑΡΟΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτί-

µησης 

10. ∆ΟΥ∆ΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προ-

τίµησης 

11. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εξήντα έξι (266) σταυ-

ρούς προτίµησης 

12. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΚΟΡΙΝΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξή-

ντα τρεις (263) σταυρούς προτίµησης 

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

προτίµησης 

14. ΣΟΥΡΗ ΜΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς  

προτίµησης 

15. ΦΑΦΟΥΤΗ ΠΑΛ∆ΕΜΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα 

(239) σταυρούς προτίµησης 
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16. ΤΣΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προτίµη-

σης 

17. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) 

σταυρούς προτίµησης 

18. ΓΑΛΓΑ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προ-

τίµησης 

19. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις 

(133) σταυρούς προτίµησης 

 

IΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΓΓΕΛΟΥ-∆ΡΟΣΙ∆Η ∆ΡΟΣΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους σαράντα πέντε (845)  

σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΑΡΑΠΑ-ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τέσσερις 

(484) σταυρούς προτίµησης 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προ-

τίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΖΕΡΒΑ-ΜΑ∆ΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους επτά (407)  

σταυρούς προτίµησης 

2. ΧΡΥΣΑΓΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ (ΕΥΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους (400) σταυρούς προτί-

µησης 

3. ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα (370) σταυ-

ρούς προτίµησης 

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα έξι 

(356) σταυρούς προτίµησης 

5. Α∆ΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα τρεις (343) σταυρούς 
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προτίµησης 

6. ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυρούς  

προτίµησης 

7. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι επτά (327) σταυρούς  

προτίµησης 

8. ∆ΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτί-

µησης 

9. ΜΕΡΙΑΝΟΣ ∆ΑΥΙ∆ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς  

προτίµησης 

10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΘΕΚΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτίµησης 

11. ΡΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΛΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτί-

µησης 

12. ∆ΗΜΑΚΟΥ-ΠΛΑΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ(ΒΑΛΛΥ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους σα-

ράντα τέσσερις (244) σταυρούς προτίµησης 

13. ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτί-

µησης 

14. ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ του ΝΤΙΛΙΟ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίµησης 

15. ΚΑΜΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ του ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) σταυρούς προτί-

µησης 

16. ΜΠΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίµησης 

17. ΜΑΝ∆ΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυ-

ρούς προτίµησης 

18. ΑΝ∆ΡΙΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίµη-

σης 

19. ΠΑΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) 

σταυρούς προτίµησης 

 

IV) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυ-
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ρούς προτίµησης 

 

Αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίµη-

σης 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς 

προτίµησης 

5. ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίµη-

σης 

6. ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίµη-

σης 

7. ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς  

8. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΜΑΓΙΟΥΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΣΑΜΙΡΑ του ΣΑΜΠΡΙ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίµησης 

11. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ συζ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίµησης 

12. ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα πέντε (75) σταυρούς προτί-

µησης 

13. ΤΣΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς προτίµησης 

14. ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδοµήντα τρεις (73) σταυρούς προτίµησης 

15. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίµησης 

16. ΧΑΡΑΤΣΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίµη-

σης 

17. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυ-
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ρούς προτίµησης 

18. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προ-

τίµησης 

19. ΤΑΜΠΛΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 
 

 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ α) τους τακτικούς κοινοτικούς συµβούλους των συνδυασµών των 

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

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

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

κοσίων (300) κατοίκων, ως εξής: 

 

 

11) Κοινότητα Αγίου Νικολάου (7 έδρες) 
 

Ι) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα τέσσερις (214) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΕΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυρούς προτί-
µησης 
 
4. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτί-

µησης 

 

II) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 
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1. ΦΛΕΒΑΡΗ ΝΙΚΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ∆ΑΪΝΑΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτί-

µησης 

 

III) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΛΥΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίµη-
σης 
 

  

 2) Κοινότητα Ανθηδόνος (τ. Λουκισίων)  (5 έδρες) 
  

I) Συνδυασµός «ΛΥΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα τρεις (363) σταυρούς προτί-

µησης 

2. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυ-

ρούς προτίµησης 

3. ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙ) Συνδυασµός « «ΑΝΘΗ∆ΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ-

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗ∆ΟΝΟΣ (ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ)» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 3) Κοινότητα Αφρατίου (5 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 



 86 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1.ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα (260) σταυρούς  

προτίµησης 

2. ΚΟΝΟΒΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίµησης 

 

II) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1.ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς  

προτίµησης 

 

III) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτί-

µησης 

 

IV) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προ-
τίµησης 
 

 

 4) Κοινότητα Βαθέος (7 έδρες) 
 

Ι) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΝΙΚΗΤΑΣ-ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα επτά (317) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ(ΦΩΝΤΑΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους δέκα (210) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς 

προτίµησης 
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4. ΛΟΥΚΑ-ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) 

σταυρούς προτίµησης 

 

  
II) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΟΛΟΜΟΝΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα οκτώ 

(178) σταυρούς προτίµησης 

2. ΛΥΚΑ-ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς 

προτίµησης 

  

III) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 5) Κοινότητα Βασιλικού (7 έδρες) 

 

I) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτίµη-

σης 

3. ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα οκτώ (258) σταυρούς 

προτίµησης 

  

 

ΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΣΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα ένα (341) σταυρούς  
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προτίµησης 

2. ΜΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα ένα (251) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 

ΙΙΙ) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προ-

τίµησης, κατόπιν κληρώσεως που διενεργήθηκε κατά τη δικάσιµο που αναγράφεται στην αρχή 

της παρούσης. 

 

 6) Κοινότητα ∆ροσιάς (7 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΦΕΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα πέντε (445) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυρούς 

προτίµησης 

3. ΛΥΣΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα επτά (297) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους τριάντα εννέα (239) σταυρούς προτί-

µησης 

  

ΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς προ-

τίµησης 

2. ΚΑΛΟΥΤΣΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) 
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σταυρούς προτίµησης 

 

ΙΙΙ) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα ένα (171) σταυρούς  

προτίµησης 

 

  

7) Κοινότητα Καλοχωρίου-Παντειχίου (Καλού Χωρίου-Παντειχίου) (5 έδρες) 
 

Ι) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους σαράντα οκτώ (248) σταυρούς 

προτίµησης 

2. ΜΑΡΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτί-

µησης 

 

II) Συνδυασµός «ΑΝΑ.Σ.Α. για τον τόπο µας» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτί-

µησης 

2. ΚΙΣΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίµησης 

 

 8) Κοινότητα Μύτικα (5 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΓΟΥΡΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα εννέα (379) σταυρούς  

προτίµησης 
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2. ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυ-

ρούς προτίµησης 

3. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτί-

µησης 
 
 

II) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 

IΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 9) Κοινότητα Νέας Αρτάκης (7 έδρες) 
 

Ι) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ένα 

(401) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΑΡΗΓΙΟΒΑΝΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΣΟΦΙΑ(ΣΟΦΙΑ) του ∆ΙΑΜΑΝΤΗ έλαβε 

τριακόσιους ογδόντα πέντε (385) σταυρούς προτίµησης 

  

II) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΑΤΖΑΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίµησης 
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III) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα επτά 

(267) σταυρούς προτίµησης 

2. ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 

IV) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΙΛΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυ-

ρούς προτίµησης 

 

 

 10) Κοινότητα Νέας Λαµψάκου (7 έδρες) 

 

I) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΜΠΟΥΡΛΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προ-

τίµησης 

 

 

ΙΙ) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΝΤΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε εβδοµήντα τρεις 

(73) σταυρούς προτίµησης 
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ΙΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίµη-

σης 

2. ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτί-

µησης 

 
 
ΙV) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1.ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµη-

σης 

 (4) σταυρούς προτίµησης 

  

 11) Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος (7 έδρες) 
 

I) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΕΛΠΙ∆Α του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) 

σταυρούς  

προτίµησης 

3. ΤΣΩΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίµησης 

 

 

IΙ) Συνδυασµός «∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι πέντε (225) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δύο (202) σταυ-

ρούς προτίµησης 
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IΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΡΤΑΛΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτί-

µησης 

2. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 12) Κοινότητα Φάρου (5 έδρες) 
 

Ι) Συνδυασµός «ΜΑΖΙ για τον Φάρο ΜΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΒΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίµησης 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν εβδοµήντα τέσσερις (174) σταυ-

ρούς προτίµησης 

3. ΜΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίµησης 

4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς  

προτίµησης 

 

 

II) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΟΥ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΛΙΓΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίµησης 

 

 

 13) Κοινότητα Φύλλων (5 έδρες) 

 

Ι) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τέσσερις (224) 

σταυρούς προτίµησης 
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2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς 

προτίµησης 

  

ΙΙ) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα οκτώ 

(178) σταυρούς προτίµησης 

2. ΤΣΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

ΙΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίµη-

σης 

 

 

 14) Κοινότητα Χαλκιδέων (15 έδρες) 
  

I) Συνδυασµός «Αλλάζουµε» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα εννέα (869) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα εννέα (759) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΚΑΡΛΗ-ΜΕΚΡΑ ΕΛΕΝΗ(ΛΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα ο-

κτώ (698) σταυρούς προτίµησης 

4. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι (620) σταυ-

ρούς προτίµησης 

5. ΒΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εξακόσιους τρεις (603) σταυρούς προτίµη-

σης 
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6. ΜΠΑΡΩΤΑ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα δύο (592) σταυρούς προ-

τίµησης 

  
 

IΙ) Συνδυασµός «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εβδοµήντα (770) σταυ-

ρούς προτίµησης 

2. ΚΕΡΑΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους πενήντα δύο (652) σταυ-

ρούς προτίµησης 

3. ΣΤΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα πέντε (615) σταυρούς προτί-

µησης 

4. ΤΑΝΙΣΚΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πεντακόσιους πενήντα τρεις (553) σταυρούς 

προτίµησης 

 

IΙΙ) Συνδυασµός «ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΓΓΕΛΟΥ-∆ΡΟΣΙ∆Η ∆ΡΟΣΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτακόσιους σαράντα πέντε (845)  

σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΑΡΑΠΑ-ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα τέσσερις 

(484) σταυρούς προτίµησης 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προ-

τίµησης 

 

IV) Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ» 

Τακτικοί Σύµβουλοι: 

1. ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) σταυ-

ρούς προτίµησης 
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-----------------------------------------------------------  

 Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Χαλκίδα, την 26η Ιουνίου 2019. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ευθύµιος Κατσαλούλης                                                                         Μιλτιάδης Ψυλλάκης 

 

 

 

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

Ιουλίου 2019.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ευθύµιος Κατσαλούλης                                                                         Μιλτιάδης Ψυλλάκης 

 


