
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 

 

 

    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ   

         31 / 2019    

        ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Φλετούρη, 

Πρόεδρο Πρωτοδικών, Παρασκευή Κοντού, Πρωτοδίκη, Αναστασία 

Βοϊτσίδου, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από το Γραµµατέα Μιλτιάδη 

Ψυλλάκη.           

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ δηµόσια και έκτακτα στο ακροατήριό του στις 19 

Ιουνίου 2019, κατόπιν της µε αριθµό 59/2019 πράξης της Προέδρου, 

µε γενικό και ειδικό, αντίστοιχα, αριθµό κατάθεσης δικογράφου 

1832/2019 και 45/2019, για να αποφασίσει για την επικύρωση των 

αποτελεσµάτων των δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και να 

προβεί στην ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων  

συνδυασµών, του εκλεγέντος ∆ηµάρχου και των τακτικών και 

αναπληρωµατικών ∆ηµοτικών Συµβούλων κάθε συνδυασµού του ∆ήµου 

∆ιρφύων-Μεσσαπίων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

                                ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ 

                                   ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

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

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2, 3 του Ν. 

3852/2010: 2. “...Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των 

εκλογικών τµηµάτων του δήµου, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το 

γενικό αποτέλεσµα, το οποίο δηµοσιεύει αµέσως µε τοιχοκόλληση στο 
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δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του δικαστηρίου”. Κατά δε το άρθρο 43 

παρ. 1 του ίδιου νόµου: «2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τα πρακτικά 

της εκλογής µαζί µε τον πίνακα των αποτελεσµάτων της στο κατάστηµα 

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

αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό 

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

πρωτοδικείο µετά από τη λήξη του πενθηµέρου της παραγράφου 2 του 

προηγούµενου άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους 

επιλαχόντες συνδυασµούς, τον δήµαρχο, τους τακτικούς και 

αναπληρωµατικούς  δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, τους 

τακτικούς και αναπληρωµατικούς συµβούλους των κοινοτήτων κάθε 

συνδυασµού, τους προέδρους των κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) 

κατοίκων µε τους αναπληρωµατικούς τους. β. Με την ανωτέρω απόφαση 

του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και 

αναπληρωµατικοί σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε 

συνδυασµού. γ. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί 

σύµβουλοι κάθε συνδυασµού σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών 

προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του 

δήµου. Οι σύµβουλοι των κοινοτήτων κατατάσσονται µε τη σειρά της 

εκλογής τους, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που 

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

πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστηµα του 

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

στον περιφερειάρχη και στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρµόδιος Γενικός 

Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε κάθε δήµο που ανήκει 

στη χωρική αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.».  

 Η κρινοµένη υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση των 

αποτελεσµάτων των δηµοτικών εκλογών που έλαβαν χώρα στις 26 Μαΐου 

2019 στο ∆ήµο ∆ιρφύων - Μεσσαπίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

παραδεκτώς φέρεται ενώπιον αυτού του ∆ικαστηρίου, που είναι καθ’ 

ύλην και κατά τόπον αρµόδιο προς εκδίκαση κατά την εκουσία 

δικαιοδοσία και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.    



ο φύλλο της υπ’ αριθ.    31  /2019 αποφάσεως του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (∆ιαδικασία Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας)   
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 Από τα πρακτικά και τις σύγχρονες διακηρύξεις της Προέδρου 

Πρωτοδικών Χαλκίδας µε τα αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως 

αυτών προκύπτει ότι τα πρακτικά των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 του 

παραπάνω ∆ήµου µαζί µε τους αντίστοιχους πίνακες των αποτελεσµάτων 

τοιχοκολλήθηκαν επί πέντε ηµέρες, σύµφωνα µε τις προµνησθείσες 

διατάξεις. Συντρέχει, εποµένως, η νόµιµη περίπτωση, το ∆ικαστήριο να 

επικυρώσει το αποτέλεσµα των πιο πάνω εκλογών στο ∆ήµο αυτό και να 

ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς, τον 

δήµαρχο και τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 

συµβούλους κάθε συνδυασµού,  κατά τα κατωτέρω οριζόµενα.  

 Σύµφωνα µε τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

και την τελευταία απογραφή του πληθυσµού του κράτους της 9ης Μαΐου 

2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο ∆ήµος ∆ιρφύων - Μεσσαπίων 

αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες: 

∆ήµος ∆ιρφύων - Μεσσαπίων µε πληθυσµό 18.800 και 27 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα ∆ιρφύων µε πληθυσµό 5.473 και 8 έδρες 

∆ηµοτική Ενότητα Μεσσαπίων µε πληθυσµό 13.327 και 19 έδρες 
 

 Σηµειώνεται ότι στους συνδυασµούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι 

δηµοτικοί σύµβουλοι που ισοψήφησαν η παρατιθέµενη κατωτέρω σειρά 

αυτών ελήφθη µετά από κλήρωση που έγινε επ’ ακροατηρίου στην αρχή 

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 
 

Γραµµένοι: 19.517, Ψηφίσαντες: 13.902, Άκυρα: 508, Λευκά: 113, 

Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 621,  

 Έγκυρα : 13.281 

Έλαβαν: 

Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» : 497 

Β') «"∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ" και συντετµηµένα 
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"∆ΗΜ.Ο.Σ."» : 6.883 

Γ') «"ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ"» : 3.729 

∆') «"ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ"» : 2.172 

 Ο Συνδυασµός Α' έλαβε ποσοστό 3,74% από τα 13.281 έγκυρα 

ψηφοδέλτια.          

 Ο Συνδυασµός Β' έλαβε ποσοστό 51,83% από τα 13.281 έγκυρα 

ψηφοδέλτια.          

 Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε ποσοστό 28,08% από τα 13.281 έγκυρα 

ψηφοδέλτια.          

 Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε ποσοστό 16,35% από τα 13.281 έγκυρα 

ψηφοδέλτια.          

 Ο Συνδυασµός «"∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ" και 

συντετµηµένα "∆ΗΜ.Ο.Σ."» πλειοψήφησε µε ποσοστό άνω του 50% (συν 

1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν 

επαναλήφθηκε την επόµενη Κυριακή. Το εκλογικό µέτρο για την 

κατανοµή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων 

Όλων των Συνδυασµών (13.281) δια του αριθµού των εδρών του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου (27) συν ένα (1). Θα γίνει κατανοµή των 27 

εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε εκλογικό µέτρο το 492.  

Α') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» έλαβε βάσει του 

εκλογικού µέτρου 497 : 492 = 1 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο 

υπόλοιπο 5 ψήφων.          

Β') «"∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ" και συντετµηµένα "∆ΗΜ.Ο.Σ."» 

έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 6.883 : 492 = 13 έδρες και έχει 

αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 487 ψήφων.  

Γ') «"ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 3.729 : 492 

= 7 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 285 ψήφων.  

∆') «"ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ"» έλαβε βάσει του εκλογικού µέτρου 2.172 

: 492 = 4 έδρες και έχει αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 204 ψήφων 
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 Με τη διαδικασία αυτή διανεµήθηκαν 25 έδρες. Επειδή οι έδρες που 

καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση 

έδρες του δηµοτικού συµβουλίου 

 Β') «"∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ" και συντετµηµένα 

"∆ΗΜ.Ο.Σ."» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου 

ψήφων.           

 Γ') «"ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου 

υπολοίπου ψήφων.  

Συνεπώς:  

 Α' Συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

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

 Β' Συνδυασµός «"∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ" και 

συντετµηµένα "∆ΗΜ.Ο.Σ."» έλαβε συνολικά 14 έδρες (13 + 1 + 0) 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.        

  Γ' Συνδυασµός «"ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ"» έλαβε συνολικά 8 έδρες 

(7 + 1 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.      

  ∆' Συνδυασµός «"ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ"» έλαβε συνολικά 4 

έδρες (4 + 0 + 0) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 

 Ακολουθεί η κατανοµή των εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ανά Εκλογική Περιφέρεια:  

 

Ο Συνδυασµός Β' έλαβε: 

  2302 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια ∆ιρφύων 

  4581 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων 

 

Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε: 
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1592 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια ∆ιρφύων 

2137 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων 

Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε: 

676 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια ∆ιρφύων 

1496 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων 

Ο Συνδυασµός Α' έλαβε: 

210 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια ∆ιρφύων 

287 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων 

Επειδή δεν υπάρχουν µονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες στο ∆ήµο η 

κατανοµή ξεκινά µε τον υπολογισµό του εκλογικού µέτρου. 

Ο Συνδυασµός Α' µε 210 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική 

περιφέρεια ∆ιρφύων µε εκλογικό µέτρο 498 και αχρησιµοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 210. Ο Συνδυασµός Α' µε 287 ψήφους έλαβε 0 έδρες 

στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων µε εκλογικό µέτρο 498 και 

αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 287. Ο Συνδυασµός ∆' µε 676 

ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια ∆ιρφύων µε εκλογικό 

µέτρο 544 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 132. Ο Συνδυασµός ∆' 

µε 1496 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων µε 

εκλογικό µέτρο 544 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 408. Ο 

Συνδυασµός Γ' µε 1592 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική 

περιφέρεια ∆ιρφύων µε εκλογικό µέτρο 467 και αχρησιµοποίητο 

υπόλοιπο ψήφων 191. Ο Συνδυασµός Γ' µε 2137 ψήφους έλαβε 4 έδρες 

στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων µε εκλογικό µέτρο 467 και 

αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 269. Ο Συνδυασµός Β' µε 2302 

ψήφους έλαβε 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ∆ιρφύων µε εκλογικό 

µέτρο 492 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 334. Ο Συνδυασµός Β' 

µε 4581 ψήφους έλαβε 9 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων µε 

εκλογικό µέτρο 492 και αχρησιµοποίητο υπόλοιπο ψήφων 153.  
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Ο Συνδυασµός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου 

των 287 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων.  

Ο Συνδυασµός ∆' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου 

των 408 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων.  

Ο Συνδυασµός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου 

των 269 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων.  

Ο Συνδυασµός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιµοποίητου υπολοίπου 

των 153 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων.  

Τελικά για τον Συνδυασµό Α' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» η κατανοµή των 1 εδρών έγινε ως εξής: 

    Α': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ∆ιρφύων  

    Α': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων 

Τελικά για τον Συνδυασµό Β' «"∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ" και 

συντετµηµένα "∆ΗΜ.Ο.Σ."» η κατανοµή των 14 εδρών έγινε ως εξής: 

    Β': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ∆ιρφύων 

         Β': έλαβε συνολικά 10 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων 

Τελικά για τον Συνδυασµό Γ' «"ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ"» η κατανοµή των 8 

εδρών έγινε ως εξής: 

    Γ': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια ∆ιρφύων 

         Γ': έλαβε συνολικά 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων 

Τελικά για τον Συνδυασµό ∆' «"ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ"» η κατανοµή 

των 4 εδρών έγινε ως εξής: 

  ∆': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια ∆ιρφύων 

 ∆': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Μεσσαπίων 
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Α) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Β' «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ» ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΑ: «∆ΗΜ.Ο.Σ.»  

Ο ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού 

Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού.  

Εκλογική Περιφέρεια ∆ιρφύων 

1. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε χίλιους διακόσιους 

ενενήντα εννέα (1.299) σταυρούς προτίµησης 

2. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους ογδόντα 

πέντε (985) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους σαράντα 

επτά (947) σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους 

τριάντα εννέα (739) σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε επτακόσιους δύο (702) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΒΛΑΧΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εξακόσιους 

εξήντα οκτώ (668) σταυρούς προτίµησης 

7. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ογδόντα επτά (487) σταυρούς προτίµησης 

8. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους 

ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς προτίµησης 

9. ΚΙΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

εννέα (359) σταυρούς προτίµησης 

10. ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε διακόσιους 

πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ-ΜΠΑΣΙΝΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους 
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(200) σταυρούς προτίµησης 

12. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 

επτά (167) σταυρούς προτίµησης 

Εκλογική Περιφέρεια Μεσσαπίων 

1. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε οκτακόσιους 

ενενήντα εννέα (899) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους 

τριάντα οκτώ (838) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε επτακόσιους ενενήντα 

έξι (796) σταυρούς προτίµησης 

4. ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα 

δύο (792) σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους 

εξήντα πέντε (665) σταυρούς προτίµησης 

6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

ογδόντα πέντε (585) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ογδόντα οκτώ (488) σταυρούς προτίµησης 

8. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

ογδόντα έξι (486) σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

τριάντα εννέα (439) σταυρούς προτίµησης 

10. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα 

τέσσερις (434) σταυρούς προτίµησης 

11. ΣΚΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι 

(426) σταυρούς προτίµησης 
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12. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

είκοσι δύο (422) σταυρούς προτίµησης 

13. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα 

τέσσερις (414) σταυρούς προτίµησης 

14. ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους επτά 

(407) σταυρούς προτίµησης 

15. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα 

οκτώ (378) σταυρούς προτίµησης 

16. ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

εβδοµήντα δύο (372) σταυρούς προτίµησης 

17. ΞΥΓΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

επτά (357) σταυρούς προτίµησης 

18. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους 

πενήντα ένα (351) σταυρούς προτίµησης 

19. ΑΛΑΦΑΚΗ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε 

τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίµησης 

20. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ (ΧΕΛΩΝΗΣ) ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ έλαβε 

τριακόσιους τριάντα ένα (331) σταυρούς προτίµησης 

21. ΚΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δύο 

(302) σταυρούς προτίµησης 

22. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο 

(292) σταυρούς προτίµησης 

23. ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα 

επτά (267) σταυρούς προτίµησης 

24. ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα 

(241) σταυρούς προτίµησης 

25. ΡΕΤΣΑ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα πέντε (215) 
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σταυρούς προτίµησης 

26. ΠΟΛΥΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίµησης 

27. ΚΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα 

τέσσερις (184) σταυρούς προτίµησης 

28. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

οκτώ (178) σταυρούς προτίµησης 

29. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ έλαβε εκατόν 

τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίµησης 

Β) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ'  «"ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ"» 

Εκλογική Περιφέρεια ∆ιρφύων 

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

πενήντα εννέα (559) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα 

δύο (532) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα 

τέσσερις (464) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΠΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα επτά 

(417) σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε 

τριακόσιους εβδοµήντα ένα (371) σταυρούς προτίµησης 

6. ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε 

τριακόσιους εξήντα δύο (362) σταυρούς προτίµησης 

7. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους 

δέκα επτά (317) σταυρούς προτίµησης 
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8. ΣΦΗΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΒΑΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα 

δύο (262) σταυρούς προτίµησης 

10. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους 

πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίµησης 

11. ΣΕΓΚΟΥ ΤΣΩΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι 

(166) σταυρούς προτίµησης 

12. ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) 

σταυρούς προτίµησης 

Εκλογική Περιφέρεια Μεσσαπίων 

1. ΓΚΟΓΚΟΥ ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΒΑΝΝΑ) του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ως 

επικεφαλής του συνδυασµού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΒΟΥΡ∆ΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα 

επτά (647) σταυρούς προτίµησης 

3. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε πεντακόσιους (500) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε 

τετρακόσιους πενήντα τέσσερις (454) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

τρεις (353) σταυρούς προτίµησης 

6. ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι 

(326) σταυρούς προτίµησης 

7. ΒΑΛΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

πέντε (305) σταυρούς προτίµησης 

8. ΧΟΥΜΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΛΙΤΣΑ) του 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα εννέα (279) σταυρούς 
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προτίµησης 

9. ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα 

(261) σταυρούς προτίµησης 

10. ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους δέκα 

τρεις (213) σταυρούς προτίµησης 

11. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν 

ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίµησης 

12. ΠΑΡΑΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα 

(191) σταυρούς προτίµησης 

13. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά 

(187) σταυρούς προτίµησης 

14. ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν 

ογδόντα (180) σταυρούς προτίµησης 

15. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

οκτώ (178) σταυρούς προτίµησης 

16. ΣΟΥΚΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα επτά 

(177) σταυρούς προτίµησης 

17. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 

οκτώ (168) σταυρούς προτίµησης 

18. ΜΠΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα έξι 

(156) σταυρούς προτίµησης 

19. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν 

τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίµησης 

20. ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε εκατόν 

είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίµησης 

21. ΓΚΑΛΟΥΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα 

έξι (116) σταυρούς προτίµησης 
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22. ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) 

σταυρούς προτίµησης 

23. ΑΡΑΠΟΓΙΩΡΓΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά 

(97) σταυρούς προτίµησης 

24. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις 

(93) σταυρούς προτίµησης 

25. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµήντα 

πέντε (75) σταυρούς προτίµησης 

26. ΣΕΡΡΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε 

εβδοµήντα δύο (72) σταυρούς προτίµησης 

27. ΓΚΑΒΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξήντα ένα 

(61) σταυρούς προτίµησης 

27. ΚΑΡΑ∆ΟΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) 

σταυρούς προτίµησης 

28. ΠΡΙΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς 

προτίµησης 

29. ΜΑΤΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε τριάντα οκτώ (38) 

σταυρούς προτίµησης 

Γ) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆'  «"ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ"» 

Εκλογική Περιφέρεια ∆ιρφύων 

1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο 

(432) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΠΟΥΡΟ∆ΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

ενενήντα τρεις (393) σταυρούς προτίµησης 

3. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΟΝΤΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα 

οκτώ (298) σταυρούς προτίµησης 
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4. ΜΠΑΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι 

ένα (221) σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους επτά (207) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα 

τρεις (193) σταυρούς προτίµησης 

7. ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι 

έξι (126) σταυρούς προτίµησης 

8. ΝΤΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΚΟΦΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) 

σταυρούς προτίµησης 

Εκλογική Περιφέρεια Μεσσαπίων 

1. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού ∆' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ (ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίµησης 

3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα 

επτά (387) σταυρούς προτίµησης 

4. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα 

τέσσερις (374) σταυρούς προτίµησης 

5. ΟΡΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά 

(237) σταυρούς προτίµησης 



 16 

7. ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα πέντε 

(235) σταυρούς προτίµησης 

8. ΜΠΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους 

είκοσι (220) σταυρούς προτίµησης 

9. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΘΕΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ 

έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

13. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα 

τρεις (83) σταυρούς προτίµησης 

14. ΠΡΙΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε εβδοµήντα επτά (77) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΡΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) 

σταυρούς προτίµησης 

17. ΜΠΙΤΣΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) 

σταυρούς προτίµησης 

18. ΒΟΥΖΗ ΑΝΘΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς 

προτίµησης 

19. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς 

προτίµησης 

20. ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα επτά (57) 
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σταυρούς προτίµησης 

21. ∆ΟΥ∆ΑΛΗΣ (ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίµησης 

22. ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ έλαβε πενήντα 

τέσσερις (54) σταυρούς προτίµησης 

23. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε σαράντα δύο 

(42) σταυρούς προτίµησης 

24. ΤΣΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι επτά (27) 

σταυρούς προτίµησης 

25. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι ένα 

(21) σταυρούς προτίµησης 

∆) Αποτελέσµατα Υποψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων του 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Α'  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Εκλογική Περιφέρεια ∆ιρφύων 

1. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι 

επτά (127) σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε πενήντα τρεις 

(53) σταυρούς προτίµησης 

4. ΡΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) 

σταυρούς προτίµησης 
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7. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς 

προτίµησης 

8. ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) 

σταυρούς προτίµησης 

Εκλογική Περιφέρεια Μεσσαπίων 

1. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε ογδόντα επτά 

(87) σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΥΘΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε πενήντα εννέα (59) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΠΟΥΡΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε 

σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίµησης 

7. ΠΟΥΡΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα 

(31) σταυρούς προτίµησης 
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9. ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) 

σταυρούς προτίµησης 

11. ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) 

σταυρούς προτίµησης 

13. ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά 

(17) σταυρούς προτίµησης 

14. ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ΝΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) 

σταυρούς προτίµησης 

17. ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς 

προτίµησης 

19. ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτώ (8) 

σταυρούς προτίµησης 

20. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς 

προτίµησης 

21. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥΛΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις (3) 

σταυρούς προτίµησης 
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    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

       ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 

 

 Επικυρώνει τα αποτελέσµατα των ∆ηµοτικών Εκλογών της 26ης 

Μαΐου 2019 στο ∆ήµο ∆ιρφύων-Μεσσαπίων για την ανάδειξη ∆ηµάρχου 

και ∆ηµοτικών Συµβούλων.   

 ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ επιτυχόντα το συνδυασµό: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-

ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ» και συντετµηµένα: «∆ΗΜ.Ο.Σ.» και επιλαχόντες τους 

συνδυασµούς: α) «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ», β) «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ» και 

γ) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ». 

 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ∆ΗΜΑΡΧΟ τον επικεφαλής του επιτυχόντος 

συνδυασµού: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ» και συντετµηµένα: 

«∆ΗΜ.Ο.Σ.» ΨΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.  

 Ι. ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς 

δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-

ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ» και συντετµηµένα: «∆ΗΜ.Ο.Σ.» ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε χίλιους διακόσιους 

ενενήντα εννέα (1.299) σταυρούς προτίµησης 

2. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους ογδόντα 

πέντε (985) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους σαράντα 

επτά (947) σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους 

τριάντα εννέα (739) σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε οκτακόσιους 

ενενήντα εννέα (899) σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους 
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τριάντα οκτώ (838) σταυρούς προτίµησης 

7. ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε επτακόσιους ενενήντα 

έξι (796) σταυρούς προτίµησης 

8. ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα 

δύο (792) σταυρούς προτίµησης 

9. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους 

εξήντα πέντε (665) σταυρούς προτίµησης 

10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

ογδόντα πέντε (585) σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ογδόντα οκτώ (488) σταυρούς προτίµησης 

12. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

ογδόντα έξι (486) σταυρούς προτίµησης 

13. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

τριάντα εννέα (439) σταυρούς προτίµησης 

14. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα 

τέσσερις (434) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε επτακόσιους δύο (702) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΛΑΧΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εξακόσιους 

εξήντα οκτώ (668) σταυρούς προτίµησης 

3. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ογδόντα επτά (487) σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους 

ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς προτίµησης 
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5. ΚΙΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

εννέα (359) σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε διακόσιους 

πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ-ΜΠΑΣΙΝΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους (200) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 

επτά (167) σταυρούς προτίµησης 

9. ΣΚΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι 

(426) σταυρούς προτίµησης 

10. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

είκοσι δύο (422) σταυρούς προτίµησης 

11. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα 

τέσσερις (414) σταυρούς προτίµησης 

12. ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους επτά 

(407) σταυρούς προτίµησης 

13. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα 

οκτώ (378) σταυρούς προτίµησης 

14. ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

εβδοµήντα δύο (372) σταυρούς προτίµησης 

15. ΞΥΓΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

επτά (357) σταυρούς προτίµησης 

16. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους 

πενήντα ένα (351) σταυρούς προτίµησης 

17. ΑΛΑΦΑΚΗ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε 

τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίµησης 

18. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ (ΧΕΛΩΝΗΣ) ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ έλαβε 
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τριακόσιους τριάντα ένα (331) σταυρούς προτίµησης 

19. ΚΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δύο 

(302) σταυρούς προτίµησης 

20. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο 

(292) σταυρούς προτίµησης 

21. ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα 

επτά (267) σταυρούς προτίµησης 

22. ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα 

(241) σταυρούς προτίµησης 

23. ΡΕΤΣΑ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα πέντε (215) 

σταυρούς προτίµησης 

24. ΠΟΛΥΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίµησης 

25. ΚΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα 

τέσσερις (184) σταυρούς προτίµησης 

26. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

οκτώ (178) σταυρούς προτίµησης 

27. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ έλαβε εκατόν 

τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίµησης 

ΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 

συµβούλους του συνδυασµού «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ», ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

πενήντα εννέα (559) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα 

δύο (532) σταυρούς προτίµησης 
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3. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα 

τέσσερις (464) σταυρούς προτίµησης 

4. ΓΚΟΓΚΟΥ ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΒΑΝΝΑ) του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ως 

επικεφαλής του συνδυασµού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

5. ΒΟΥΡ∆ΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα 

επτά (647) σταυρούς προτίµησης 

6. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε πεντακόσιους (500) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε 

τετρακόσιους πενήντα τέσσερις (454) σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

τρεις (353) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:  

 1. ΜΠΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα επτά 

(417) σταυρούς προτίµησης 

 2. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε 

τριακόσιους εβδοµήντα ένα (371) σταυρούς προτίµησης 

3. ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε 

τριακόσιους εξήντα δύο (362) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους 

δέκα επτά (317) σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΦΗΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΒΑΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα 

δύο (262) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους 

πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίµησης 
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8. ΣΕΓΚΟΥ ΤΣΩΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι 

(166) σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι 

(326) σταυρούς προτίµησης 

11. ΒΑΛΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

πέντε (305) σταυρούς προτίµησης 

12. ΧΟΥΜΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΛΙΤΣΑ) του 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα εννέα (279) σταυρούς 

προτίµησης 

13. ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα 

(261) σταυρούς προτίµησης 

14. ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους δέκα 

τρεις (213) σταυρούς προτίµησης 

15. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν 

ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίµησης 

16. ΠΑΡΑΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα 

(191) σταυρούς προτίµησης 

17. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά 

(187) σταυρούς προτίµησης 

18. ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν 

ογδόντα (180) σταυρούς προτίµησης 

19. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

οκτώ (178) σταυρούς προτίµησης 

20. ΣΟΥΚΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα επτά 

(177) σταυρούς προτίµησης 
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21. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 

οκτώ (168) σταυρούς προτίµησης 

22. ΜΠΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα έξι 

(156) σταυρούς προτίµησης 

23. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν 

τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίµησης 

24. ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε εκατόν 

είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίµησης 

25. ΓΚΑΛΟΥΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα 

έξι (116) σταυρούς προτίµησης 

26. ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) 

σταυρούς προτίµησης 

27. ΑΡΑΠΟΓΙΩΡΓΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά 

(97) σταυρούς προτίµησης 

28. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις 

(93) σταυρούς προτίµησης 

29. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµήντα 

πέντε (75) σταυρούς προτίµησης 

30. ΣΕΡΡΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε 

εβδοµήντα δύο (72) σταυρούς προτίµησης 

31. ΓΚΑΒΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξήντα ένα 

(61) σταυρούς προτίµησης 

32. ΚΑΡΑ∆ΟΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) 

σταυρούς προτίµησης 

33. ΠΡΙΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς 

προτίµησης 

34. ΜΑΤΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε τριάντα οκτώ (38) 



ο φύλλο της υπ’ αριθ.    31  /2019 αποφάσεως του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (∆ιαδικασία Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας)   

 27 

σταυρούς προτίµησης 

ΙΙΙ) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 

συµβούλους του συνδυασµού: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ» ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο 

(432) σταυρούς προτίµησης 

2. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού ∆' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

3. ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ (ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίµησης 

4. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα 

επτά (387) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΜΠΟΥΡΟ∆ΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

ενενήντα τρεις (393) σταυρούς προτίµησης 

2. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΟΝΤΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα 

οκτώ (298) σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΠΑΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι 

ένα (221) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους επτά (207) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα 

τρεις (193) σταυρούς προτίµησης 

6. ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι 

έξι (126) σταυρούς προτίµησης 

7. ΝΤΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) 
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σταυρούς προτίµησης 

8. ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΚΟΦΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) 

σταυρούς προτίµησης 

10. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα 

τέσσερις (374) σταυρούς προτίµησης 

11. ΟΡΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά 

(237) σταυρούς προτίµησης 

13. ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα πέντε 

(235) σταυρούς προτίµησης 

14. ΜΠΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους 

είκοσι (220) σταυρούς προτίµησης 

15. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΘΕΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) 

σταυρούς προτίµησης 

17. ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ 

έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

19. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα 

τρεις (83) σταυρούς προτίµησης 

20. ΠΡΙΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς 

προτίµησης 
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21. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε εβδοµήντα επτά (77) 

σταυρούς προτίµησης 

22. ΡΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) 

σταυρούς προτίµησης 

23. ΜΠΙΤΣΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) 

σταυρούς προτίµησης 

24. ΒΟΥΖΗ ΑΝΘΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς 

προτίµησης 

25. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς 

προτίµησης 

26. ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα επτά (57) 

σταυρούς προτίµησης 

27. ∆ΟΥ∆ΑΛΗΣ (ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίµησης 

28. ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ έλαβε πενήντα 

τέσσερις (54) σταυρούς προτίµησης 

29. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε σαράντα δύο 

(42) σταυρούς προτίµησης 

30. ΤΣΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι επτά (27) 

σταυρούς προτίµησης 

31. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι ένα 

(21) σταυρούς προτίµησης 

ΙV) ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 

συµβούλους του συνδυασµού Α' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΡΦΥΩΝ-

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:  

1. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ως επικεφαλής του 
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συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:  

1. ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε ογδόντα επτά 

(87) σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΥΘΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε πενήντα εννέα (59) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΟΥΡΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε 

σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΟΥΡΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα 

(31) σταυρούς προτίµησης 

8. ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά 

(17) σταυρούς προτίµησης 
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13. ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς 

προτίµησης 

14. ΝΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) 

σταυρούς προτίµησης 

15. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς 

προτίµησης 

17. ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτώ (8) 

σταυρούς προτίµησης 

19. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς 

προτίµησης 

20. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥΛΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις (3) 

σταυρούς προτίµησης 

 

       ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 

 Ανακηρύσσει τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς 

συµβούλους της κάθε εκλογικής περιφέρειας του επιτυχόντος και των 

επιλαχόντων συνδυασµών του ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων ως εξής:  

 Ι. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΡΦΥΩΝ (Ε∆ΡΕΣ 8)  

Α. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ» και 

συντετµηµένα: «∆ΗΜ.Ο.Σ.» 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ  

1. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε χίλιους διακόσιους 
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ενενήντα εννέα (1.299) σταυρούς προτίµησης 

2. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους ογδόντα 

πέντε (985) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους σαράντα 

επτά (947) σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους 

τριάντα εννέα (739) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε επτακόσιους δύο (702) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΛΑΧΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εξακόσιους 

εξήντα οκτώ (668) σταυρούς προτίµησης 

3. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ογδόντα επτά (487) σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους 

ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΙΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

εννέα (359) σταυρούς προτίµησης 

6. ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε διακόσιους 

πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ-ΜΠΑΣΙΝΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους (200) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 

επτά (167) σταυρούς προτίµησης 

Β. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 
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1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

πενήντα εννέα (559) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα 

δύο (532) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα 

τέσσερις (464) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΜΠΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα επτά 

(417) σταυρούς προτίµησης 

2. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε 

τριακόσιους εβδοµήντα ένα (371) σταυρούς προτίµησης 

3. ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ έλαβε 

τριακόσιους εξήντα δύο (362) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους 

δέκα επτά (317) σταυρούς προτίµησης 

5. ΣΦΗΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΒΑΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα 

δύο (262) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους 

πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίµησης 

8. ΣΕΓΚΟΥ ΤΣΩΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι 

(166) σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΚΡΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) 

σταυρούς προτίµησης 

Γ. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ» 
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο 

(432) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΜΠΟΥΡΟ∆ΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

ενενήντα τρεις (393) σταυρούς προτίµησης 

2. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΟΝΤΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα 

οκτώ (298) σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΠΑΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι 

ένα (221) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους επτά (207) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα 

τρεις (193) σταυρούς προτίµησης 

6. ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι 

έξι (126) σταυρούς προτίµησης 

7. ΝΤΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΚΟΦΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) 

σταυρούς προτίµησης 

ΙΙ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (19 Ε∆ΡΕΣ)  

Α. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ» και 

συντετµηµένα «∆ΗΜ.Ο.Σ.»  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ  
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1. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε οκτακόσιους 

ενενήντα εννέα (899) σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους 

τριάντα οκτώ (838) σταυρούς προτίµησης 

3. ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε επτακόσιους ενενήντα 

έξι (796) σταυρούς προτίµησης 

4. ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα 

δύο (792) σταυρούς προτίµησης 

5. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους 

εξήντα πέντε (665) σταυρούς προτίµησης 

6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

ογδόντα πέντε (585) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ογδόντα οκτώ (488) σταυρούς προτίµησης 

8. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

ογδόντα έξι (486) σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

τριάντα εννέα (439) σταυρούς προτίµησης 

10. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα 

τέσσερις (434) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΣΚΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι 

(426) σταυρούς προτίµησης 

2. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι 

δύο (422) σταυρούς προτίµησης 

3. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα 

τέσσερις (414) σταυρούς προτίµησης 
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4. ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους επτά 

(407) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα 

οκτώ (378) σταυρούς προτίµησης 

6. ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα 

δύο (372) σταυρούς προτίµησης 

7. ΞΥΓΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

επτά (357) σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους 

πενήντα ένα (351) σταυρούς προτίµησης 

9. ΑΛΑΦΑΚΗ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε 

τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίµησης 

10. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ (ΧΕΛΩΝΗΣ) ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ έλαβε 

τριακόσιους τριάντα ένα (331) σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δύο 

(302) σταυρούς προτίµησης 

12. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο 

(292) σταυρούς προτίµησης 

13. ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα 

επτά (267) σταυρούς προτίµησης 

14. ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα 

(241) σταυρούς προτίµησης 

15. ΡΕΤΣΑ ΑΝΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα πέντε (215) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΠΟΛΥΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίµησης 

17. ΚΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα 
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τέσσερις (184) σταυρούς προτίµησης 

18. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

οκτώ (178) σταυρούς προτίµησης 

19. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ έλαβε εκατόν 

τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίµησης 

Β) ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΓΚΟΓΚΟΥ ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΒΑΝΝΑ) του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ως 

επικεφαλής του συνδυασµού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΒΟΥΡ∆ΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα 

επτά (647) σταυρούς προτίµησης 

3. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε πεντακόσιους (500) 

σταυρούς προτίµησης 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε 

τετρακόσιους πενήντα τέσσερις (454) σταυρούς προτίµησης 

5. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

τρεις (353) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι 

(326) σταυρούς προτίµησης 

2. ΒΑΛΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους 

πέντε (305) σταυρούς προτίµησης 

3. ΧΟΥΜΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ (ΛΙΤΣΑ) του 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους εβδοµήντα εννέα (279) σταυρούς 

προτίµησης 

4. ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα 
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(261) σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους δέκα 

τρεις (213) σταυρούς προτίµησης 

6. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν 

ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίµησης 

7. ΠΑΡΑΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά 

(187) σταυρούς προτίµησης 

9. ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν 

ογδόντα (180) σταυρούς προτίµησης 

10. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα 

οκτώ (178) σταυρούς προτίµησης 

11. ΣΟΥΚΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΟΥ έλαβε εκατόν εβδοµήντα επτά 

(177) σταυρούς προτίµησης 

12. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα 

οκτώ (168) σταυρούς προτίµησης 

13. ΜΠΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα έξι 

(156) σταυρούς προτίµησης 

14. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν 

τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίµησης 

15. ΡΟΥΣΟ∆ΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ έλαβε εκατόν 

είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίµησης 

16. ΓΚΑΛΟΥΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα 

έξι (116) σταυρούς προτίµησης 

17. ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) 

σταυρούς προτίµησης 
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18. ΑΡΑΠΟΓΙΩΡΓΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά 

(97) σταυρούς προτίµησης 

19. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις 

(93) σταυρούς προτίµησης 

20. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδοµήντα 

πέντε (75) σταυρούς προτίµησης 

21. ΣΕΡΡΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε 

εβδοµήντα δύο (72) σταυρούς προτίµησης 

22. ΓΚΑΒΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξήντα ένα 

(61) σταυρούς προτίµησης 

23. ΚΑΡΑ∆ΟΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) 

σταυρούς προτίµησης 

24. ΠΡΙΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς 

προτίµησης 

25. ΜΑΤΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ έλαβε τριάντα οκτώ (38) 

σταυρούς προτίµησης 

Γ) ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ»  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού ∆' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ (ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίµησης 

3. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα 

επτά (387) σταυρούς προτίµησης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα 
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τέσσερις (374) σταυρούς προτίµησης 

2. ΟΡΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) 

σταυρούς προτίµησης 

3. ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά 

(237) σταυρούς προτίµησης 

4. ΛΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα πέντε 

(235) σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΠΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους 

είκοσι (220) σταυρούς προτίµησης 

6. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΘΕΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) 

σταυρούς προτίµησης 

8. ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς 

προτίµησης 

9. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε 

ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίµησης 

10. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα 

τρεις (83) σταυρούς προτίµησης 

11. ΠΡΙΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς 

προτίµησης 

12. ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙ∆Α έλαβε εβδοµήντα επτά (77) 

σταυρούς προτίµησης 

13. ΡΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) 

σταυρούς προτίµησης 

14. ΜΠΙΤΣΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδοµήντα ένα (71) 

σταυρούς προτίµησης 
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15. ΒΟΥΖΗ ΑΝΘΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς 

προτίµησης 

16. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς 

προτίµησης 

17. ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα επτά (57) 

σταυρούς προτίµησης 

18. ∆ΟΥ∆ΑΛΗΣ (ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 

πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίµησης 

19. ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ έλαβε πενήντα 

τέσσερις (54) σταυρούς προτίµησης 

20. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ έλαβε σαράντα δύο 

(42) σταυρούς προτίµησης 

21. ΤΣΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι επτά (27) 

σταυρούς προτίµησης 

22. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι ένα 

(21)  σταυρούς προτίµησης 

∆. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»  

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

1. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

1. ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) 

σταυρούς προτίµησης 

2. ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε ογδόντα επτά 

(87) σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΥΘΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε πενήντα εννέα (59) 
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σταυρούς προτίµησης 

4. ΠΟΥΡΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) 

σταυρούς προτίµησης 

5. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε 

σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίµησης 

6. ΠΟΥΡΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) 

σταυρούς προτίµησης 

7. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα 

(31) σταυρούς προτίµησης 

8. ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) 

σταυρούς προτίµησης 

9. ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς 

προτίµησης 

10. ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς 

προτίµησης 

11. ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) 

σταυρούς προτίµησης 

12. ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά 

(17) σταυρούς προτίµησης 

13. ΣΜΠΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς 

προτίµησης 

14. ΝΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς 

προτίµησης 

15. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) 

σταυρούς προτίµησης 

16. ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς 

προτίµησης 



ο φύλλο της υπ’ αριθ.    31  /2019 αποφάσεως του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας (∆ιαδικασία Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας)   

 43 

17. ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς 

προτίµησης 

18. ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτώ (8) 

σταυρούς προτίµησης 

19. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς 

προτίµησης 

20. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥΛΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις (3) 

σταυρούς προτίµησης 

 

    ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ 

Ανακηρύσσει τους τακτικούς δηµοτικούς συµβούλους του 

επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών του ∆ήµου 

∆ιρφύων-Μεσσαπίων σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών 

προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής 

περιφέρειας του ∆ήµου, ως εξής:  

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: 

«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ» και συντετµηµένα «∆ΗΜ.Ο.Σ.»  

1. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε χίλιους διακόσιους 

ενενήντα εννέα (1.299) σταυρούς προτίµησης 

2. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους ογδόντα 

πέντε (985) σταυρούς προτίµησης 

3. ΤΣΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους σαράντα 

επτά (947) σταυρούς προτίµησης 

4. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε οκτακόσιους 

ενενήντα εννέα (899) σταυρούς προτίµησης 

5. ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους 

τριάντα οκτώ (838) σταυρούς προτίµησης 
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6. ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε επτακόσιους ενενήντα 

έξι (796) σταυρούς προτίµησης 

7. ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα 

δύο (792) σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους 

τριάντα εννέα (739) σταυρούς προτίµησης 

9. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους 

εξήντα πέντε (665) σταυρούς προτίµησης 

10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

ογδόντα πέντε (585) σταυρούς προτίµησης 

11. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ογδόντα οκτώ (488) σταυρούς προτίµησης 

12. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

ογδόντα έξι (486) σταυρούς προτίµησης 

13. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους 

τριάντα εννέα (439) σταυρούς προτίµησης 

14. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα 

τέσσερις (434) σταυρούς προτίµησης 

Β. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»  

1. ΓΚΟΓΚΟΥ ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΒΑΝΝΑ) του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ως 

επικεφαλής του συνδυασµού Γ' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού. 

2. ΒΟΥΡ∆ΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα 

επτά (647) σταυρούς προτίµησης 

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους 

πενήντα εννέα (559) σταυρούς προτίµησης 

4. ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα 

δύο (532) σταυρούς προτίµησης 
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5. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε πεντακόσιους (500) 

σταυρούς προτίµησης 

6. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα 

τέσσερις (464) σταυρούς προτίµησης 

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε 

τετρακόσιους πενήντα τέσσερις (454) σταυρούς προτίµησης 

8. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα 

τρεις (353) σταυρούς προτίµησης 

Γ. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ»  

1. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού ∆' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

2. ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ (ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε 

τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίµησης 

3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο 

(432) σταυρούς προτίµησης 

4. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα 

επτά (387) σταυρούς προτίµησης 

∆. ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»  

1. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ως επικεφαλής του 

συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού 

 

 ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στη Χαλκίδα στις 27 Ιουνίου      

2019.  

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ σε έκτακτη δηµόσια στο ακροατήριό του 

συνεδρίαση στη Χαλκίδα στις   2   Ιουλίου 2019.  

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

      Κωνσταντίνα Φλετούρη                           Μιλτιάδης Ψυλλάκης 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


