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ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔIΚΑΙΟΔΟΣIΑΣ 

Αποτελούμενο από τους Διιαισtές Ιωάννη Κ. Τζαφέcnα, Πρόεδρο Πp(ι)τοδ 
Ταπεινοποuλοu , Πρmτοδίιcη- Ειση-yήτρια, Αικατερίνη Ριιϊcrη ,Πρωτοδίκη και την Γραμ 
Καρελέμοyλοu 

' .-. ·: .. ' 

. � .... � .. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια. στο ιικροατηριό τοu, την 20-06-2019, ημέρα Πέμχτη, γtα να αποφασίσει 
για την επuώρωση των ιιποτελεσμάτmν των αρχιιcώΎ και επιιναληnιιαhν δημσrυαbν ειc ών της 26ης 
Mαtou 2019 και 2ης Ιοννfου 2019, ιcα1 ανακήρυξης �ων εm:ιuχόντων και των εmλα.χόνrω συνδuιισμών, 
ταιν eιcλεyένtοw Δημάρχου, Δημ.οtιιeών ΣυμβοuΑmν και μελών τοπικών συμβουλtων tου Δή u Θήραι; της 
Περιφέρειας τοu Πρmτοδtκείσυ ΝΑΞΟΥ, -yιιι τον οnοίο δεν υποβλήθηκαν sνσrιίσεις καtά τοu � ρους ταιν. 

ΑΦΟV ΜΕΛΕΤΒΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ 
ΣΚΕΦ8ΒΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Σύμφ(ι)νιι με τις δια.tάξsις του άρθρου 42 παρ. 2, 3 τσu Ν. 3852/2010: 2. " ... Μετά. τη ,..,w,t"�,ρωση ταιν 
στοιχsfιι)ν ό'λn,ν των εd.crιιιαhν τμημά.τmv τοu δήμου, ο πρόεδρος του πρωτοδιιcatου γει το γενικό 
αποτέλεσμ4, το mιοίο δημοσιεόδ1. αμέσως με τοιχοκόUηση στο δημcmιcό mτάστημιι ς έδρας του 
δucαοτηρfοu". Κατά δε το άρθρο 43 παρ. 1 τοu ίδιου νόμου: << 2. Ο πρόεδρος πραιτοδι ν, εκθέτει τα 
πρακτucά. της ειcλογης μαζ{ με τον mνακα 'f(ϊ)ν αποτελεσμάτων της στο mτάσιημα τοu π τοδιιcείοu επί 
πέντε (5) ημέρες και συνι:άσσει για την έκθεση αυτή πρακnκό, που τοιχΟ'ΚΟUάται εm tξαι από το 
δucαστucό κα.τάο,:ημα», ενώ κατά io άρθρο 44 τοu ίδιου νόμου « 1. α. Το πολυμελές aρmτoδuc μετά από τη 
λήξη τοu πενθημέρου της παραγράφου 2 του προηγουμενοu άρθρον ανακηρύσσει τον όντα και τοuς 
εmλαzόντες σuνδuασμους, τον δήμαρχο, τσυς ταnικσύς mι ιιναπληραιμαmcους δημοτucο • σuμβο�λοuς 
κάθε σuνδuασμού, τοuς 'tα1('Π.1(0ύς ιcαι αvαπληρωματucσδς συμβο6λους των δημοτικών κοι: otή'f(ι)V, τους 
αυμβοuλους των τoπucdw -κοινοτήrων, τοuς δ10Ιpοσάmοuς της τοmιcής κοινότη-mς με 'tους ανα ηρωματιιcοός 
τους. β. Με την ανΦ'tέρΦ απόφαση �ου Πολυμελούς Πρωτοδucδίου ανωcηρύσσονιαι οι tακτucοί και 
ανα.πληραιμα't'UCΟt αύμβοuλοι της κάθε ειcλσyυcής περιφtρεwς κάθε συνδuααμού. γ. Με την uι απόφαση 
ανακηρύσσονται οι τα1C'tUCO{ σ6μβουλοι κό.θε συνδuιισμοό σύμφωνα μs τον αριθμό τmν σταu ν προτ{μ.ησης 
που qουν λάβει σrο σύνολο της εδαφucής περιφέρεuις του δήμοu. Οι σ6μβσuΑοι wv δημ τuc6w ή των 
τοπuαbν κοινοτητmν mτατάσσονται με τη σεφά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό lτων cmιuρ6)ν 
προτ(μηοης ποu qovν λάβει καί, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητιιcfι σεφά. 2. Ο �εδρος τοu 

�τοδucεf.ου εκθέτει w; αποφάσεις στο κατάστημα τοu δuαιστηρίου επί τρεις (3) συνεχε ημ!ρες και 
αποοτέλλει ανtίγραφο τοuς σιον περιφερειάρχη και στον Γενuc:ό Γραμματέα της Αποιcενιραι ς Διοlκησης. 
Ανrίγραφο τΦν αποφάcrειον αποcπέίJ.ει ο αρμόδιος Γενucός Γραμματέας της Αποκεντρmμένης Διοίιcηαης σε 
κάθε δήμο που ανή1CΒ1. στη χωρucή αρμοδιότητα της Αποκεν�ρΦμmις Δω{κησης.». 

Η κρινομένη υπόθεση) η οποία αφορά την εmιcύραιση των αποτελεσμάτων τmν δημ.ιmιιcmν ειcλογών 
που έλαβαν χώρα cmς 26-05-2019. στον Δήμο Θήρας της Περιφfρειας ΝΟ'dου Αιγαίουt παρα &ς φέρεται 
ενώιnον αvτού τοu Δucαστηρ(οu., που είναι -ιcαθ" 'όλην και κα.tά τόπον αρμόδιο προς ειcδί ση χα.τά την 
εχουσfα διχαιοδοοiιι και πρέπει να ερεuνηθει περαιttρω. 

Α1ιό τα πpα1C't1.Κά Κ"αι τις σύγχρονες διακηρύξε� τοu ΠροΜρου Πρωτοδιιcών ΝΑΞΟΥ με α ανdατοιχα 
αποδεumκό. τοιχοιcοUήσεως αυτών προ1ώπτει ότι -m πραιcτικά 't(DV aιcλσyών της 2�05 2019 τοu 
παραπάνω δήμου μσ.ζί με τους αντίστοιχους πiν<ικες ttOV αποτελεσμάτων τοιχοκοίJ..ήθηιαrν επί ημέρες, 
σ6μφαινα με �-ις προμνησθείσες διατάξεις. Σννιρέχει, επομένως, η 
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'Ϊ. 
ίι ..._ � νόμιμη περiπτωση, το ΔU(α.στήριο να δΠιJCUρό}σει το αποτέλεσμα των πιο πάναι εκλοyών ο Δήμο αutό · "',

και να cιναιcηρύξει τον επιτυχόντα και τους εmλαχόνtες σuνδυασμους, τον δήμαρχο, τοuς ταιcτucούς και
αναπληρωματικούς δημοτικούς σuμβούλοuς κάθε σuνδuασμού, τοuς �αΚ't1.ΙCΟύς -και α.να ηp<ΟμΔ't1Κούς
σt)μβούλοuς των δημοτικών κοινοτήτων, τους σuμβούλοuς των 'tοπικών κοινοτήτων, τοuς ροσcbποuς της '.. . ,,
τοπucής κοινότητας με τους αναπbJραιματucούς τους� ιcατά τα κατωτέρω ορτζόμενα. 

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτε-.ctονιkή της Αuτοδιοucησης και της Απο1eεντρωμiνης Διοίιc:ησης - όγραμμα
ΚαλλU<ράτης (Ν. 3852/2010) και 
την τελευταtα απογραφή του πληθuσμ.06 του κράτους της 9ης Μαίοu 2011 (Φ.ΕΚ 699/Β/20.3.2 J 4) ο Δήμος
Θήρας αποτελείται από τν; aρακά:tαι Εκλογιιcές Περιφέρειες: 
Δήμος Θήρας με πληθυσμό 15.550 και 27 έδρες

Δημοτική Ενότητα Θήρας με πληθυσμό 14.005 και 24 tδρες
Δημοτική Ενότητα Ο(ας με πληθυσμό 1 .545 και 3 έδρες

ΣημειώV6tα1. ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψηφιοι δημο�ικο{ σύμβουλοι ποu ισο • φησαν
η παραnθέμενη κατωτέρω σειρ{ι αuτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έyινε επ'ακροατηρ{οu Υ αρχή
τηςπαρο6σας σuνεδριάσsmς (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλσyής της 26ης Mαtou 2019
f

!

_�- r1 Γραμμένοι: 15.007, Ψηφίσαv�sς; 9.878,.ΆJCUρα: 350,.Λεuκά; 126, ΣύνολοΛsuκώνιcαιΑκύρ-;ον: 76, 'Εγιωρα
'.�:: ,.... · 9 402 
':":- ;c: . . 

?- :i: Έ).αβα.ν:
.;:· •.� 

? ;π Α') «ΛΑίκΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΗΡΑΣ» : 685
� Β') «mPAI Γ1α τη Σανιορ(νη και τη Θηρασιά» : 1.670

� Γ) <<MAZI ΑΛΛΑ:ΖΟΥΜΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΉ-ΘΗΡΑΣΙΑ►> : 2.1 J 3
Δ') «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΘΗΡΑΣΙΑΕΝΟΤΗΤΑΑΛλΑΓlv>: 2.151
Ε') «ΘΗΡ.ΑΪΚΗ ΠΟΛΠΕΙΑ» : 2. 783
Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 7 )29% από �α 9.402 tγιcυριι ψηφοδέλτuι
Ο Συνδυασμός Β' tλαβε ποσοστό 17, 76% από τα 9 .402 έyιαιρα ψηφοδΘ..τια
Ο Σννδυtισμός Γ έ1αβε ποσοστό 22,47% από τα 9.402 tyιωρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Δ' tλαβε ποοοστό 22,88% από ta. 9.402 έγιcυρα ψηφοδiλτια
Ο Σννδυασ� Ε' &βε ποσοστό 29,60% από τα 9.402 έy1Cορα ψηφοδsλnα
Το εκλογucό μέτρο για την mtανομή των εδρcbν unολογfζεταt αις: Σύνολο Ε-γκύρων Ψηφοδελτt
Συνδuα.αμ.mν (9.402) δια του αριθμού -πον εδρών του Δημ.οτιχού Σuμβουλtοu (27) συν ένα (1) 
Θα γίνει κατανομή τmν 27 εδρcbν του Δημο-ιucού Συμβοuλίοu με εκλοyuςό μέτρο το 349
Α') «ΛΑJΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΗΡΑΣ)) έλαβε βάσει τοu sκλογικο6 μέτρου 685 : 349 = 1 έδρες έχει
αχρησιμοποίητο uπόλουιο 336 ψήφrον 
ΒΊ «ΤΩΡΑ! Για τη Σανtορiνη και τη Θηρασιά» έλαβε βάσει τοu ειcλογιιcοu μέτρου 1 .670 : 349 :: έδρες και
έχει αχρηαιμοποίηtο υπόλοmο 274 ψήφων 
Γ') ((ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝΤΟΡJΝΗ�ΗΡΑΣΙΑ>► έλαβε βάσει του ε1CM'fUCOύ μέτρου 2.113 349 = 6
έδρες Θι έχει αχρησιμοπο{ητο uπόλοtπο Ι 9 ψήφ<DV
Δ') <<ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΘΗΡΑΣΙΑ ΕΝΟΊΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗ>► έλαβε βάσει του ειcλογικού μtιροu 2. 1 S 1 : 49 -r 6
έδρες και έχει αχ,ρηcnμοποίητο uπόλοιπο 57 ψήφων 

...
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Ε� «ΘΗΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» έλαβε βάσει -ιοu εκλογικού �τροu 2. 783 : 349 -= 7 έδρες 1eαι � ι 
αχρησιμοποίητο uπόλοιπο 340 ψήφων 
Με τη �tαδι,cασία. αυtή δ1Δνεμήθη1CΟ.ν 24 έδρες 
Επειδή oi Μρες· που χαταλαμβάνουν οι συνδυασμοι εfναι λιγότερες από τ1ς προς διάθεση tδ 
δημσ,ηκρύσδμβοuλiου 

. Α 5:<�ΛΑ.f.ΚΗ ΣVΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΗΡΑΣ►> έλαβε 1 έδρα 'λl,γm του αχρηmμοποiητοu υπολοiποu 
Β') «ΤΩΡΑ ! Για τη Σανιορίνη ,cαι τη Θηραοιά.)> έλαβε 1 έδρα λόγω τοu αχρησψ.οποiητου υπο 

Ε'} «ΘΗΡΑIΚΗ ΠΟΛΠΕΙΑ>► tλαβε 1 tδρα 'λσyω του αχρησιμοποtητοu uπολοiποu ψfιφων 
Α' Συνδυασμός <<ΛΑlκΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΗΡΑΣ» έλαβε σuνολtκά 2 έδρες (1 + 1 + Ο) τοu Δη τικο6 
Σuμβουλfου 

Β' Συνδυασμός <<ΤΩΡΑ! Για τη Σσ.ντορivη και τη Θηρασιά)> έλαβε σuνολιιcά 5 έδρες ( 4 + 1 + Ο του 
ΔημοτιχοόΣuμβουλfοu 
Γ Σννδυασ� «ΜΑΖΙΑΛΛΑΖΟΥΜε ΣΑΝΊΌΡJΝΗ-ΘΗΡΑΣlΑ)) έλιιβε συνολικά 6 tδρsς (6 Ο+ Ο) του 
Δημοτucού Συμβουλιοu 
Δ' Συνδuασμός «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΘΗΡΑΣΙΑΕΝΟΤΗΤΑΑΛΛΑΓΗ)) Δαβε συνολικά. 6 έδρες (6 Ο+ Ο) τοu 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Ε' Συνδυασμός «ΘΗΡΑΪΚΉ ΠΟΛIΤΕΙΑ» tλαβε σuνολucά 8 έδρες (7 + 1 + Ο) του Δημο'tUCΟύ Σ μβοuλίοu 

Αχολουθε( η mτανομή των εδρmν τοu Δημ.οτucοn Συμβοuλtοu ανά Ε1Cλ(γyιχή Περιφέρεuι 

Ο Συνδuασμός Ε' έλαβε: 
227 έ:y1cυρα ψηφοδέλncι στην ειcλσyι1Cή περ1φfρεια. Οlας 
2556 έyιαιρα ψηφοδtλτια. στην ειcλογucή περιφέρεια Θήριις 

Ο Σwδuααμός Δ' D..αβε: 
137 έyκυρα ψηφοδέλuα στην εκλογucfι περιφφεια οtας 
2014 έγιcυρcι ψηφοδ�:nα στην ειcλοyudι περιφέρειιι Θήρας 

Ο Συνδυασμός Γ Gαβδ:

ι 04 έyιcυρα ψηφοδtλτια. στην εdσyucή περιφέρεια ο� 
2009 έyιcυρα ψηφοδέλτια στην εκλογucfι περιφέρεια Θήρα.ς 

Ο Σuνδ1)ασμός Β' έλοβε: 
272 tyκυρα ψηφοδnτuι στην ειcλσyική πsρuρέρεuι Οίας 
J.398 έyκvpα ψηφοδέλτια στην εκλογucfι Πδριφέρεuχ Θήρας 

Ο ΣuνδυασμόςΑ' tΜβδ: 
.56 tyιcuρα ψηφοδέλτια. στην e,cλoγucή περιφέρεuι Οfαι; 
629 έyιcυρσ, ψηφοδtλτια. στην εdσyιιcή περ1φiρεuι Θή� 

Επειδή δsν ωιάρχουν μονοεδριχές ειcλογucές περιφέpε1δς στο Δήμο η κατανομή ξεnνά με τον υ ολογισμό 
του εκλοyικοu μ&ρου. 

Ο Σuνδυααμός Α' με 56 ψήφους έλαβs Ο έδρες στην εκλσyιιcή πsρuρέρειιι (){ας με ειcλογucό μέτ 343 ιcαι 
αχρησιμοποίητο 'UΠόλοuιο ψήφων 56 
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Ο tΣυνδυασμός Α' με 629 ψήφου� έλαβε 1 έδρα στην εκλογucή περιφέρεuι Θήρας μο εκλογτ.κό
αχρησιμο1ι0ίηtο uπόλοιπο ψήφαw 286 

J·· . 
3 -.�/ τρο 43 mt 

·ι Q, 

Ο Συνδυασμός Β' με 272 ψήφους έλαβε Ο έδρες στην εκλογucή περιφέρεια Οίας μs ειcλογυcό 
αχρησιμοποίητο mιόλοmο ψηφmν 272 
Ο Συνδυασμός Β' με 1398 ψήφους έλαβε 4 έδρες στην εκλογucή περtφέρsια Θf)ρας με 61Cλογι1Cϊ
ιαιι Ω7J)ησψοποtητο υπόλοuιο ψήφων 58 
Ο Συνδυασμός Γ με 104 ψήφους �βε Ο έδρες στην eκλογucή περιφέρεια Οίας με ειcλοyικό 
αχρηοψ.οπο{ητο uπόλουιο ψήφων 104 
Ο Συνδυασμός Γ με 2009 ψήφους έλαβε 5 �δρες στην ειcλογucή πεp1φέρεuι Θήρας με ε-. ............. . 
κα.ι αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 244 
Ο Σuνδuασμός Δ' με 137 ψηφους έλttβε Ο έδρες στην ειcλσγtκή περιφέρεια. (){ας με ειcλογucό 
αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 137 
Ο ΣυνδυασμόςΔ' με 2Οι4 ψήφους έλαβε 5 έδρες στην 61Cλογι1Cή περιφέρεια Θήραc; με ειcλογucό μέτρο 359
mι αχρησιμοποίητο uπόλοuιο ψήφcον 219 
Ο Συνδυασμός Ε' με 227 ψήφουc; έλαβε Ο έδρες στην ειcλογuc:ή περιφέρεuι Ο(ας με εκλσyucό 
α1ΡJ1σιμοποίητο uπόλουιο ψήφων 227 
Ο Συνδυασμός Ε' με 2556 ψήφοος έλαβε 7 έδρες στην ειcλογuc:ή περιφέρsω Θήρας με εκλογucό 
και α:χρησιμοπο(ητο -υπόλοιπο ψήφων 120 

. . . , .. �.ο Σuνδuααμός Α' tλαβε 1 έδρα ).fyyω του ιιχρησιμοποίητοu υπολοίποu των 286 ψήφων στην ε�rAΙnvum
·.1 .·:�περιφέρεια Θήρας
. ,c. 

:� !·� Ο Σwδυασμ.ός Β' έλαβε 1 έδρα 'λhyω του α:ιρηcnμοπο{ητου wο).οf.που ταιν 2 72 ψήφων crτην ι:n("1.1rwι11m
:. . �. -� περιφέρεuι Οfας 
; � 1.,.j Ο Σuνδυααμός Γ έλαβε 1 έδρα ϊ-.iηω τοu αχρησιμοποtηιοu υπολοfποu των 244 ψήφων στην εr.Λ.ΠΥUα1 

�
περιφέρεια Θήρας 
Ο Σuνδuααμός Δ' έλαβε I έδρα λσym τοu αχρησιμοποίητοn υπολοbιοu των J 37 ψήφων ατην 

ριφέρεια Οίας 
Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε Ι έδρα λό'yω του αχρησιμσπο{ητου υπολοiποu �ων 227 ψηφΦν σπιν εΚΑαnχ.n 
περιφέρεια Οίας 

Τελucά. γιιι. �ον Σuνδuααμό Α' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΗΡΑΣ>► η κατανομή ταιν 2 εδραιν έγινε ς εξής: 
Α': &βs συνολucά Ο tδρες στην ειcλοyιιcή περιφέρεια Οfας
Α': έλαβε c:rονολικά 2 έδρες στην s1CΪ..O'yt1Cη περιφέρεια Θήρας 

.

'1 

. ��- \ 

Τελικά τια τον Συνδυασμό Β' «ΤΩΡΑ! Γω τη Σαντορίνη ιcαι τη Θηρασιά» η κατανομή ταιν 5 εδ έyινs ως
εξήc;: 

Β': έλαβε σuνολαά 1 έδρα. στην εd..σyυ(ή περιφέρεια Οίας 
Β': έλαβε σuνολοοi 4 fδρες στην ειcλογική περιφfρεια Θήρας 

Τελικά για τον Συνδυασμό Γ <<MAZI ΑΛΛΑΖΟΥ� ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΘΗΡΑΣΙΑ» η κατανομή ταιν 6 εδρών 
, έγινε cος εξής: 

Γ: έλαβε σuνολιιc:ά Ο έδρsς στην ειcλοyιιcή περιφέρεια (){ας 
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-:- ·r: έλαβε,.συνολικlι 6 έδρες στην ειcλοyιι:ή περιφtρεια Θήρας

Το:2286022118 

Τελ� Y1IJ. �fιj}' Συνδυασμό Δ' «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΘΗΡΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΛΑΓΗ►> η κατανομή των 6 εδρών
έγινε ως εξή 

- ; 

. Δ':· έ�βε σuνολum 1 έδρα στην εd..ογιιcή περιφέρεια Οίας

.. · _ Δ':· έλαβε σuνολικά S έδρες στην εκλσytιcή περιφέρεια Θήρας 

Τ6λucά για. τον Σuνδυασμό Ε' «ΘΗΡΑΪΚΗ ΠΟΑΙΤΕIΑ>) η κατανομή 1ων 8 εδρd)ν έγινε ως 
Ε': έλαβe συνολικά 1 έδρα στην ειcλοyuςή 1ιεριφtρεια Οίας
Ε': έλαβε συνολucά 7 ιδρες στην εκλσy1.1Cή περuρέρεια Θήρας 

Κανένας Συνδυασμός δεν wιοψήφησε με ποσοστό ανώτερο τοu 50% (σuν 1 ψήφο) �ου σuν υ των 
έ'yιrορων ψηφοδελτfιι)ν με αποτέλεσμα tην επανάληψη της ψηφοφορίας cmι; 02/06/2019 
Με βάση το πιο πάνω ωιοτέλsσμα η επαναληπτιιcή ψηφοφορfα. πραγμ.αwποιs(ται μεταξό �ων 
Ε') Δ' 

Ο Σuνδυασμ.ός Δ' &βε στην eπαwληπmd� ψηφοφορ(α 4.482 έyιcυρα ηπιφοδέλτια 
Ο Σuνδυασμός Ε1 έλαβε στην επανα.ληπτιχή ψηφοφορία 3.884 tyκυρα ψηφοδέλτια 
Ο ΣυνδuασμόςΔ' �βε στην επαναληπτική ψηφοφορ(α ποσοστό 53,57% από τα 8.366 έy1CU 

•Ο Συνδυασμός Et έλαβs ατην επαναληπτucή φηφοφορ(α ποσοστό 46,43% από τα 8.366 έyιαιρ

Αποτeλsσματιι Υποψηφkον Δημοτικών Συμβού).ων τοu ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ' «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ • �ΣΙΑ 
ΕΝΟΊΉΤΑΑΛΛΑΠΙ)) 

Ο ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ tου ΣΩΤΉΡΙΟΥ Φς επucεφαλήc; του σuνδυασμοu Δ' &βs ό).ες τις 
σννδοοσμοό 
Εκλοyucή Περιφέρeισ Οίας 
1. ΣΠΆΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΙΕΤΡΟΥ έλαβε τρuυc:ό<nους ογδόντα (380) σταυροος προτίμησης
2. ΠΕΛΕΚΆΝΟΥ ΣΟΦΙΑ- ΡΟΖΑ τοu ΑΟΥΚΑ έλαβε tpuιJ(όσιοuς τρuiντα εννέα. (339) cnαu
προ-nμησης
3. fΠΤΣΙΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόvtα ένα (Ι 81) σταuρούς πρ
4. ΜΑΡΚΟΖΑΝδΣ ΣΠΌΥΡΑΣ του ΠΑΝΑΠΩΤΗ έλα.βε ειcατόν σyδόwα. (180) cπαuρούς πρ
5. ΚΟΥΡΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ έλαβε ειcαtόν ένα. (101) σταυρούς πρσn ηαης
Εκλοyucή Περιφφεια Θήρας
1. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ (ΣΚΟΥΜDΡΗΣ)-rοu ΙΩΑΝΝΗ tλαβε τριακόσιους ογδόντα τρεις
σιαυροός προτ(μησης
2. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΈΩΡΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έΛΑιβε τρια-ιcόσιοuς σαράντα οιctώ (348) στα
προτίμησης
3. ΚΠΣΟΥ ΣΟΦΙΑ τοu ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ iΜJ.βε τρια.ιcnσιους δέm έξι (316) σrαuρσ6ς προτίμ.η
4. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τρuι:κόσιοuc; δ(οδβltα (312) στσ.uρούς π
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/(�·. 5. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΒΑΒΟΥΛΑ) συζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ έΝJβε τριακόσιους οκτιb (308) σταuρ • . : �---I,
προτίμησηc; . � 
6. ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΑΔΑΡΟΣ) mu ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥ έuχβε διαιrοσιους σαράντα έξι ( 6) σrαuρού�ι. ,. 
προτtμηοης 
7. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ν.ΙΚΑΚΗΣ) του ΖΑΝΝΕ έλαβε δuιιcόαιους σαράντα ένα (241)
προ'tiμησης 
8. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΟΣΚΩΤΑΣ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δια1Cόcnους εi1eοσι tέσσ
σταυρούς προτίμησης
9. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ τοu ΣΠΥΡΟΥ fλαβε διακόσιοuς δέκα εννια (219) σταυρούς προ-ήμησης
1 Ο. ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ τοu ΑΠΈΛΟΥ έ).αβε διακόσιους ένtεκtι (211) σταυρούς προt{μ.η ς
11. lνfΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΠΕΛΟΥ έλαβε εκιιτόν ενενfινtα οκτώ (198) σταυρούς π . σης

12. ΖΑΜΠΕΛ.ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΤΡΑΜΑΤΙΑΣ) τοu ΓΕΩΡΠΟΥ έλαβs S'ΚΩτόν ενενήvm t:Πτά (1 7)
σταυρούς προτίμησης 
13. ΒΑΛΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΑΜΠΑΚΑΡΗΣ) του ΜΑΡΚΟΥ έλαβε εmτάv ογδόντα έξι (Ι 86 σταυρούς
προτ[μησης
14. ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΓΑΡΠΑ (ΓΕΓΕ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήvrα τέcrοερις (164) (!t(JιU� πρcmμησης

15. ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΦΡΑΓΚJΑΣ) τοu ΝΙΚΟΛΑΟΥ �λαβε εκαtόν πενήντα εnτά (157) cn uρούς
προτίμησης
16. ΖΩΡΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ τοu ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προτίμησης

ι ,, 16. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ wu ΙΈΡΑΣΙΜΟΥ �λαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς π , ηcrης ·
... 1-& :J: 
: � 18. ΚΑΡΑΜΟΛΈΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ iou ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έ).ιιβε ειcάτόν τρτάντα 2Σένtβ (135) σια 6ς 
ί !1 προτίμησης _ · ·· · . . 

19. ΔΑΜΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ (]lΡΟΕΔΡΟΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόνtα tν� (81) crιαuρc?ύς π ησης
20. �ΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ {ΜΙΙΑΤΟΥΡΟΣ) τοu ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) στ uρούς
Προτίμησης
21. ΑΞΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ του ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ έλαβε sβδομήντα tνcι (71) uταυρούς προ ησης
21. ΔΡΟΣΟΥ EJPHNH τοu ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήνtιι ένα (71) σιαuρούς προτίμησης
23. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΊΟΣ (ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) στο.u
προτiμησης
24. ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΙΙΟΣ (ΚΟΝΤΟΣ) τοu ΛΟΥΚΑ έλαβε εξήντα {60) cnαυρο1,ς aρο'tίμηση
25. ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΠΈΛΟΣ (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) �ου ΕΜl\ιfΑΝΟΥΗΛ_έλαβa πενήντα επιά (57) σταυρούς
προt(μησης 
26. ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΣΙΓΑΛΑ} του ΠΑΝΑΠΩΊΉ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σιαυ ούς
προt(μησης
27. ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗ.ΤΡJΟΥ έλαβε πενήνm τρεις (53) σταυρούς 1ιροnμ σης
28. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράντα εnτά (47) σταυρούς προdμ.ησης
29. ΓΚΛΑΒΑΑΔΑΜΑΝΤJΆ 'tOU ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ &βε σαράνια έξι ( 46) σταυρούς προτ(μησης
30. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (fΈΡΟΜΑΝΩΛΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράvcα δύο ( 42)
προτίμησης ·.
31. ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΙΤΕΑΟΣ (ΛΟΝΤΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε crα�vιa (40) σταuρούς προnμ: · σης

.., 
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32. ΜΠIΣΛΙΑΓΑΚΗ ΒΑΓlΑ τοu ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταuρούς προτ(μη
33. ΚΑΡΑΜΟ�ΓΚΟΥ MAPJA του ΕΡΜΟΛΑΟΥ έλαβε εucοσι εννέα (29) σιαυρούς π αης 
34. ΦΙλΙΠΠΑΙρΥ ΜΑΡΙΑ τοu ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι om (28) cπαuρούς προ · οης
35. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΝΙΚΟΛΙΤΣΑ tou ΠΑΝΑΠΩΤΗ έλαβε δέιcα 01crώ (18) οτα.uρο6ς π "μησης
36. �ΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα (1 Ο) σπιυρούς προτίμησης

. .  ; 

Αποτελέc,ματα Υ2rοψηφίοw Δημοτικών ΣuμβούλΦν τοu ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ε' «ΘΗΡΑfΚΗ Π
Ε-ιcλcΥyιιcή Περtφέρεuι Οfας 
1. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ tou ΠΒΤΡΟΥ έΑαβε mρακόαιοuς τριάντα οχτώ (438) σιαυ
προτ(μησης
2. ΒΑΖΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εβδομfιvτα. εννέα (279) cmιuρo προτfμηοης

3. ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΙΡΗΝΙΚΟΣ τοu ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δuιιcόοιους εξήντα οιctώ (268) στιιυροuς

4. ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΤΖΩΡΤΖΗ Gαβε διακόσιους σαράνtα οπαι (248) σταυρούς προ μησης
5. ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ τσυ ΕΎΑΠΈΛΟΥ έλαβε δtαιcόσιους eucoσi �ι (226) σταυρούς
Ε� Πsρupέρεuι Θήρας
1. 1.ΩΡΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡJΣΤΟΦΟΡΟΥ mς εmκεφαλής toU σuνδuα
όλες τις ψηφοuς iόυ συνδuιισμο6 

. . . . . 

2. ΖΩΡΖΟΣ ΕΥΑΙΤΕΛΟΣ τοu ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλΩβε εξο.χόσtους πtντε (605) σταυρούς π
3. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ iou ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ D..αβε τετρακόσwυς sβδομήνtα δύο ( 472) οταυρο προτίμηση�

4. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τοu ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ '1αβε τετρακόσιους εξην�-α ένα (461 σταuροuς
προτiμησης
S. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ �βε τριακόσιοuς εβδομήνtα τpδις (373)
προτ{μ.ησης
6. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ (ΜΙΙΟΥΑΣ) tou ΑΝΤΩΝΙΟΥ έ)..αβε τρuι1Cόσιοu, είκοσι τέσσερ1ς (3 ) σαιυρούς
προτ(μησης
7. ΚΑΝΕΛΑΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ tou ΧΡΗΣΤΟΥ &βε τρuικόσιο� δέ1αι επτά (317)
πρc;mμησης
8. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1:ου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε δια1Cόσιους ενενήντα. �ι (296) στα ρούς
1tροτ{μηοης
9. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΕΙΡΉΝΗ τοu ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ &βε διαιcό<nοuς εβδομήντα. επιά (277) σταuρ
προτίμησης
1 Ο. ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΑΞΕΟΣ) tou ΖΩΡΖΗ έλα.β& διακόσιους aβδομήντα δύο (272) σια ροtjς
προt(μησης
11. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ'Π-ΙΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα. επτά (257) σι:αυρούς
προτ(μησης
12. Δ'ΡΟΣΟΣ ΕλΕΥΘΕΡΙΟΣ τοu ΣΙΙΥΡΟΥ &βε διακόσιοuς εί1CΟσι τρεις (223) <mιυρούς xρcm ησης
13. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ τοu ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δΚατόν εξήντα (160) σταυρο� προι{μησης
14. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΊΡΙΟΣ τσυ ΜΑΡΚΟΥ &βδ εκατόν πενήνm έξι (156) σταυρο� προτi ησης
15. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΒΗΜΩΝ τοu ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα. (150) σταυρούς ιιι.ιΛ.11,ιι.ιηαης
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Β 

16:·ΝΟΜ.ΙΚΟΥ ΙΈΩΡΓΙΑ (Τl.ΩΡΤΖΑΚΗ) τοu ΙΩΑ.ΝΝΗ έλαβε ειαι-ιόν σαράνtα δύο (Ι 42) � uρούς 
προτf.μ.ησης 
16. ΠΕΑΕΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τοu ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) cπαuρούς π
18. ΑΡΒΑΝΙΤ.ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ iou ΝΕΚΤΑΡ!ΟΥ tΛαβε εκατόν σαράννα (140) σταυρούς προτίμη
19. ΓΑΛΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τοu ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβe εκατόν τριάντα επτά (137) σταuρούς π
19. ΚΑΒΑΛΑΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ wu ΙΙΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν tριάνtα επr6 (137) σταυρούς π
21. ΟΛΙΒΕΡΑ ΒΙΟΛΕΤΑ t0u ΚΑΡΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ &βε εκατόν tριάντα τρεις (133) σταu

22. ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΙΠl iou ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έΪ4βε εκατόν τριά.νm ένα (131) σταuρούc; π
23. ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΠΈΛΙΑ τοu ΜΗΝΑ έΜβε εmτόν eiιcοσι fνα (121) σιαυρούς προtίμησης

. 24. ΔΑΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοu ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σιαυρούς προτίμηση 
25. ΜΕΛJΧΟΥΡ'ΙΉΣ ΣΤΕΡΓJΟΣ tou ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν sννέα (109) σαιuρούς ,ι
26. ΔΊΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΣΧΑ iou ΙΈΩΡΓΙΟΥ έλαβε δ1Φτόν τρεtς (103) σmυροός 1tpo
27. ΓΕΡΟΥ JΩΑΝΝΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ iλαβε σyδόν�α οnώ (88) σ-rαυροuς προφησης
27. λΙΓΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΡJΣΤΟΦΟΡΟΥ sί.tιβε ογδόντα 01etd> (88) <ttΏυρούς 1φ0τίμησης
29. ΣΙΓΑΑΑΣ ΝΙΚΟΑΑΟΣ τοu ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ tλαβε ογδόνια τρε-ις (83) mαuρούς προttμηση�

� i30. ΡΕΝΙΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε εβδομήνιιι έξ� (76) οταuρούς προτίμησης 
:c � ·� � 31. ΡΟΥΣΣ;ΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλιιβε εξήνtα έξι (66) σταuρούς 2fροτ(μησης r.:ι.:.; 
ι � :32. ΣΙΓΑΛΑΝΙΚΟΛΕΠΑ τοuΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα tέσσsρις (64) σιαυρο� προτψησης
r: -� 
: s.U 33. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΦΛΩΡΑΛΗΔΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε 1tενήν�α dντε (55) σιαυ 1 προτίμησης 

34. ΧΑΛΑΡΗ ΕΙΡΉΝΗ τοu ΙΩΑΝΝΗ έλαβε -ιιενήνtα τέσσερις (54) cmroρouς προ-ι(μησηc;
35. ΣΙΓΑΛΑ AP'fEMIA τοu ΓΕΩΡΠΟΥ έλο:βε οα.ράνtα oxτcb (48) σιαuρούς 1tρο�ίμησης
36. ΚΑΤΣΠΙΗΑΝΔΡΟΜΑΧΗ tou ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &βε σαρ«νια (40) στnuρσύς προ�{μηση
37. ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓJΩΤΑ -rou ΠΑΝΑΓJΩΊΉ Gαβε τρι/ιντα (30) σταuρούς προt{μησης

Α1tοτsλtσμσ.τα Υποψηφtιον Δημοτικών ΣυμβοόΛΑ»ν του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ' «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΘΗΡΑΣΙΑ>> 

Ε1Cλογucή Περιφέρεn Οfας 
1. ΣΟΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοu ΑΝΑΡΙΎΡΟΥ έλαβε -mρακ-όσιους δmcα τέσσερις (414) αταυροόc;

2. �ΑΡΚΟΖΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ou ΓΕΩΡΠΟΥ έλαβε δtακόσωuς aβδομήντα τέσσερις (274) cπα · ρούς
προtiμησης
3. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ tou ΓΕΩΡΠΟΥ (Κ]ΚΗ) �βε εκατόν ενενήντα έξι (196) σιαυ
προτiμ.ησης
4. ΚΑΡΡΑΣ Μ1ΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εmτδν ογδόνtα επτά (187) σταuρούς πρσrtμησηc;
5. ΣVΡΙΓΟΥ ΑΝΝΑ τοu ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εκατό ( 100) cmιuροός προτίμησης

Ε1Cλογucή Περιφtρεια Θήρας 
ι. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΙΤΕΛΟΣ του ΝΤΡ ΑΣΤΟΥ «ις επικεφαλής τοu συνδυασμού Γ έλαβε όλες τtς ΨΤΙ 
συvδuασμοu 
2. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ iou ΣΤΑΥΡΟΎ &βε πενταl(όσιοuς εβδομήντα ένα (571) cπα.uρούς Π

Ιι ' � 
(:ι 

ι. •"\' 
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-3. ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓJΟΥ έλαβε πεντιι-κόσιους είκοσι (520) σταuρούς προτί ησης
4. MAJN� �Σ tou ΝJΚΟΛΑΟΥ έ'4βε πενιmcόσιοuς τέσσερις (504) σταυρούς mχn�ησης
5. mΑΛΑΣ ΕΙU4'ΑΝΙΟΣ τοuΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβs-ιριακόσιοuς δέκα τέσσερις (314) οταυρο προτfμησης

�-. �ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚ.ΉΤΑ {ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) έi.aβε δuncόσιοuς σαρά;ντα 
σταυρούς προτίμησης 
7. ΧΗΤΑΣ ΡΕΝΟΣ τοu ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δuιιcόσιοuς sύcοσι οκτό) (228) cπαuρο6ς προτ{μ σης
8. ΚΑΤΣlΠΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ tλαβs ειcιιτόν εβδομήντα πέντε (175) σταuρούc; pοτιμηαης
9. ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ-ιοu ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις {173) σιαuρο ·

1 Ο. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΠΑΝΑΠΩΤΗ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (Ι 67) σταuρούς π 
1 Ι. ΛΠΝΟΥ ΙΙΑΡΑΣΚΕΥΗ τοu ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν πενήνια οιαtί> ( 158) οταu προ'ήμησης 

12. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σιιράντα ένα (141) cπαu

13. ΚΑΤΣΠΙΗΣ ΣΑΜΨΩΝ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (J 37) σταυρσός πρσd
14. ΝΟΜΙΚΟΥΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ (ΜΟΔΑ ΜΑΡΙΑ) έλαβa ε1αιtόν είκοσι τέσοερις (124)
προτίμησης
1 S. ΚΑΝΤΖΕΑΗΣ �ΗΣΤΟΣ του ΗΛ1Α Qιιιβε εκατόν δέm τtσαερ�ς (1 Ι 4) σrαυρούς προτί
16. ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβδ ειcατδν τρeις (J 03) σ�αυρούς προt(μησης
17. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ tου ΕΥΑΠΕΛΟΥ D.αβε ειcα.τόν δοο (102) σταυρους προ�ίμη
18. ΓJΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ tου ΧΡΗΣΤΟΥ (ΧΑΡΑ) έλαβε ογδόντσ. επ�ά (87) cnα.u
προτ(μησης
18. ΝΟΜIΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τοu ΓΕΩΡΠΟΥ έλαβε ογδόνrα εa-ιά (87) σταuρούς ΠρΟι{μηοης
20. ΠΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έλαβs εβδομηνια πέν�ε (75) σιαυρο� προ
20. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ τοu ΑΡΤΕΜΙΟΥ (ΑΡ.ΑΙΙΗΣ) έλαβε εβδομήντα πtντε (75) στα.υρο ,, 

22. ΦΟΎΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ tου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξήντιι εννέα (69) cπαuρούς προτίμη ς
23. ΖΑΜΠΕΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τοu ΝJΚΟλΑΟΥ tλαβs εξήνm ένα (61) σταυρούς προι(μηαης
24. ΚΑΠΠΠΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΠΕΗΣ) έλαβε εξήντα (60) σταuρούς π ησης
24. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ �ου ΙΩΑΝΝΗ (ΚΕΛΛΥ) DJχβε εξήνw. (60) σιαuρσ6ς πρσήμηοης
26. ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ τοu .ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ &βs πενήνισ. ΠΜε (55) σταuροός προτίμησης
27. ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ tου ΑΡΤΕΜΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς 1ιροt(μη ς
28. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΣΑΒΒΙΝΑ-ΕΑΕΥΘΕΡΙΑ τοu ΑΝΤΩΝΙΟΥ έu�βε σαράντα πέντ& ( 45) στα ρούς
προτίμησης
29. ΔΑΜΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ tου ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράνια δύο (42) <mn)ρσ6ς προτ{μησης
30. ΠΑ.ΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΝΕΦΕΛΗΕΥΑΓ.ΓΕΛΙΑ τοu ΓΕΩΡΓJΟΥ iΑΑβε τριάνια δΠ'tά (3 σταυρσ6c;
προτίμησης
31.. ΦΟΥΣΤΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοu ΓΕΩΡΠΟΥ έλαβε τριάντ� πέντε (35) ατtιυρσός προτ(μησης 
32. ΖΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΤΟΝΙΑ) έλαβε τρι(ιντα τρεις (33) αταuροuς προτίμησης
32. ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τρtάντα τρεις (33) στα:uρο� προt(μησης
34. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΉΛ1ΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΟΥΡΚΙ) aλαβε τριάνtα ένα (31) σταυρούς π μησης
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ι�· .35 .. ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ KYPIAJ.<H tου ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΙΤΗ) έλαβε είκοσι επιά (27) σrαuροuς ροtίμησης ;_ :t(, 

. <ι,  

36. ΠΡΕΒΟΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜIΧΑΗΛ (ΣΤΑΚΟΥ) έλαβε εί1Cοσι (20) cnαuρο(,ς προ'dμη ς
3 7. ΚΟΥΡΟΎΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ tou ΝΙΚΟΑΑΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης

Απο1:sλέσμαtα Υποψηφιαιν Δημοτucαιν Σu�ύ).α)ν τοu ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' 
τη Θηρασιά>> 
Ειcλο-γucη Περιφφεια Οf.ας 
1. ΧΑΛΑΡ.ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοu ΛΟΎΚΑ &βε τετραιcόσιοuς εvενήvτα ένα ( 491) σταυρούς 1i
2. ΠIΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΙΤΕΛΟΥ &βε διακόσιους δέκα (2 lO) σταυρούς προτίμησης
3- ΚΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ τοu ΓΕΩΡΠΟΥ &βε ειcα.τόν τρτάνtα έξι(] 36) σταυρσ6ς 1tροτίμ.ησης
4. ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΕΥΑΙΤΈΛΟΣ (ΜΙΙΛlΓΚΟΣ) του JΩΑΝΝΗ tλαβs εmτόν τρεις (103) σταu
προτ{μησης
5. ΑΡΧΟΝΤΟΥ-ΚΡ.ΕΒΒΑΤΑ ΟΛΙΆ του ΣΩΚΡΑΤΗ tλαβε τριάντα τtσσερις (34) σταυρούς π
Ed.o'Y1Jdι Πspιφέρεuι Θήρας
1. ΟΡΦΑΝΟΣ mαιλΝΟΥΗΛ τοu ΙΩΑΝΝΗ αις ιmucεφαλής 't'ου συνδυασμού Β' Ωιιβε όλες τις
συνδυnσμού

.; ->,• 2. ΑλΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΒΙΟΣ tου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ιλιιβε τρ,ακόσισυς οκτώ (308) σταυρούς �ι ησης "' . . . . . •' . .. . . . . .. . . . . 

: :·t 3. ΠΡΕΚΑΣ ΠΕΊΡΟΣ (ΣΒΟΡΩΝΟΣ) .του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ tlαβε διακόσιους δέκα πέντε (215) 
� :-:? προτ(μ.ησης 
�

�

/ 4. ΑΠ'ΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ �Μβε εκατόν ενενήντα (190) σταυρούς προtίμ.ηση 
.. S. ΣΑΧ ΧΑΜΙΝΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τοu ΦΙΝΤΑΧΟΥΣΕΙΝ έλαβε εκαtόν εβδομfινtιι εννm (Ι 79) αuρσ6ς 

προτ{μησηι; 
(116. ΡΟΥΣ:ΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 'fOII ΒΙΔΙΑΝΟΥ &βε aιαιτόv εβδομήvm οκτώ ( ι 78) στιι.11ρο6ς πpcmμ σης 

\ 7. ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) τΟ11 ΑΝΤΩΝΙΟΥ &βε mιτόv ι#ινrα δοο (162) σια11ρούς 
πρσιiμησης 
8. ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τοu ΛΟΥΚΑ έλαβε εmτόν πενηνtα tva (Ι 51) σταυρούς προτ{μησηι;
9. ΠΕΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΑΑΟΣ τοu ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα εχτ{ι (147) σταυρούς προ . ησης
10. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Γ.ΡΗΓΟΡΙΟΣ iou ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβs εκατόν τρuίντα δWέα. (139) cmιuρούς π ησης 

11. ΣΙΓΑΛΑΧΡΙΣΤΙΝΑ tou ΕΥΑΙΤΕΛΟΥ έλαβε εκαtόν tριάντα οκτώ (138) cmιυροuς προτίμη
12. ΔΑΚΟΥ'ΓΡΟΣ JΑΚΩΒΟΣ (ΒΑΚΗΣ) τοu λΝΔΡΕΑ έλαβε εκατόν δbn tξι (116) σιαυρούς π ησης 

J 3. ΚΑΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΠΟΥ έλαβε εκατόν δέιαι (11 Ο) σταυρούς προτ{μησης 
14. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤ.ΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (Ι 05) σταuρο� π

15. ΣΥΚΗΝΊΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -rou NEKTAPIOY έλcιβε 61αlτό (100) στ«υρούς ,ιροt(μ.η<1ης
16. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ· ΖΩΡΖΟΥ ΠΕΤΡΟΥΑΑ τοu ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ΟΎδόντα -ιρεις (83) σταυρούς π

17. ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εβδομήντα f.ξι (76} σταuροός προτίμησης
18. ΛΠΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΙΊΈΛΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερu; (74) σιαuροuς προτiμηcrης

i_\ ,,-:. � � 
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18. ΣΊΈΦΑΝΡΓΙΑΝΝΗΣ 1\4ΙΧΑΗΛ τοu ΙΩΑΝΝΗ έΛαβε εβδομήντα -ιέσσερu; (74) σταuρ προτίμησης

20. ��-fΩΡΠΟΣ τοu ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ fλαβε εβδομήντα τρεu; (73) οταuρούς πρtmμ σης
21. ΑΛΕΞΙqΥ•ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΙΚΗ) tou ΠΠΙΟΚΡΑΠΙ έλαβε εξtινtα. έξι (66) οταuροuς προ ·μησης 

22. ΜΠΑΪΚ:Α ΜΑΡΙΑ τοu ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64} σταυρούς προτίμηση;
�-�·/��ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τοu ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ tλαβε πενήνtα οκτ6) (58) mαuρούς 21:
23. ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ τοu ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ &βε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς 2tροτίμηοης
25. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ- ΜΑΡΙΑ τοu ΣΊΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε πενfιντα έξι (56)
προτίμησης
26. ΓΑΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλσ.βε πενfιντα (50) cnαυροuς προτ(μηcrηc;
26. ΤΣΟλλΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ του ΝΙΚΟλΑΟΥ ααβε πενήντα (50) σιιwροuς προτ(μηση
28. ΡΟΥΣΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (ΦΑΝΗΣ) τοu ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ tΪJJβε crαρlινtα onιb (48) σταuρο προt{μηcrης

29. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ tou ΧΡ.ΗΣΤΟΥ έλαβε σαράνια tέσσερ1ς (44) Ο"tαuρσός π
30. ΜΟΥΚΑΤΕΜΙΔΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (λΙΖΑ) �ου ΙΩλΝΝΗ &βε αιιράντα (
προtiμησης
31. ΠΠ-ΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοu ΛΑΜΠΡΟΥ SΑΔβs τριάντα εννέα (39) σ�αuρο� π
31. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:ou Ε.ΛΕΥΘΕΡΙΟΥ tλαβε tριάνm εννώ (39) οταυρσ6ς π
33. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΦΩΠΟΣ του ΕΥΑΓΙΈΛΟΥ tλάpa ·τρuiντσr 8Πtά (37) σταuρο'ός προtiμηαη
34. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έΛLΙβδ tριάνtα έξι (36) σταuρο()ς πρ<mμ.ηση
35. ΛΥΓΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ (ΝΙΚΗ) tou ΕΥΑΙΤΕΛΟΥ έλαβε τρ1άντα δuο (32) οταυροuς προ ησηc;
36. ΒΑΛΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΨΟΜΟΦΑΣ) τοu ΝΙΚΟΑΑΟΥ έλtιβe sί1C001. επ-tά (27) σταu
προτ(μησης
37. ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΠIΣΤΟΛΗΣ) τοu ΒΥΣΤΑΘlΟΥ �βε μηδέν (Ο) αmυρο()ς προτίμη

Αποτελέσματα Υποψηφwν Δημοτucών Συμβούλιον τοu ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α' 
ΘΗΡΑΣ)) 
Ειcλογuάι Περιφέρε1α Οiας
1. ΠΑΚΙΜl ΑΛΚΕΝΤ τοu ΛΟΥΑΝ έλαβε σyδόνιc οκτώ (88) cmιυροuς προtίμησης
2. ΣΑΡΒΑΛΗ ΙΈΩΡΠΑ τοt) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δαβs ογδόνtα τ!σαeρtς (84) cmwpo\')ς προτ{μησης
3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ τοu ΑΡΤΕΜΙΟΥ έλαβε eβδομ.ήνtα τρεις (73) crmuρouς προτίμ;
Ειc:λογucή Περιφέρεια. Θήρας
1. ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ τοu ΠΑΝΤΕΛΉ ως επucεφαλής του συνδυασμού Α' Θ..αβε όλες -ιις ψ{ιφο
σuνδuασμοό
2. ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΚΥλΙΝΆ τοu ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράνισ. iξι (146) οταuρούς πρσήμηση
3. ΧΑΡΑλΑΜΠΑΚΟt ΟΡΕΣΤΗΣ �ου ΒΑΣΙΑΕΙΟΥ Ι.λαβε εmτόν δVVέο. (109) σιαuροuς προ ησης
4. ΛΥΓΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τοuΛΟΥΚΑέλαβε ενενήνtα επ'tά {97) σιαυρούς προτ[μηcrης
4. ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τοu ΙΈΩΡΠΟΥ έλαβs ενενήντα 81t'tά. (97) cnαuρο()ς προτ(μησης
6. ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΓΡ.ΗΓΟΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του .ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε ογδόντα. πέντε {85) σταυρούς π ' ησης
7. ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΥΓΕΜΙΟΣ τοu 1ΩΑΝΝΗ t).αβε εβδομήντα δύο (72) στα.υρούς πpότ(μησης
8. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τοu ΓΕΩΡΠΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σιαuροuς πρq
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9. ΜΕΝΔΡJΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τοu ΙΈΩΡΠΟΥ έλαβε 11:ενήνtα πένtε (55) σταuρσύς πριniμη
9. ΤΣ.ΙΠΈΡΛΙΩΊΉΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έϊ..αβε πενήντα πέντε (55) σmuρούς ΠΙJ\Τ,1ι.ι.uιJ..ιΗ

11. ΖΩΡΖΟΣ ΜιχΑΗΛ τοu ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς πριniμησης
12. ΧΑΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε σαράντα εννέα. (49) σtαuροuς προdμηση�
J 3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοu ΙΙΑΝΑΙ1ΩΤΗ έλαβε σαράνtα επtά ( 47) σιαu
2ιροtfμησης
14. ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ τοu ΜΑΡΚΟΥ Gαβε σαρm"ιcι δυο (42) σταuρσύς προτίμησης
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ tou ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ tΑΩβε σαράνrα δύο (42) αταυρους π:oot1ιt.n<mς
16. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤJΟΣ του Γ.ΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε tριάντα τρεις (33) σταυρούς προ�ίμη
17. ΔΑΜΙΙΌΣ ΜΗΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς πριmμηοης
17. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1Όu ΑΡΊΈ:ΜΙΟΥ tλαβε ιρtά:νm (30) mαuρούς προdμησης
19. ΒΑΪΛΑ ΦΩΤΕΙΝΉ tου ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβa dκοσι � (25) σταυρούς προtίμησης
19. ΚΑΡΕΛΗ ΡΟΥΜΙΠΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εiκοσι πέντε (25) σταυρούς πραιiμ.ησης
19. ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ σuζ. ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε εucοσι πένtε (25) σ�αυρσός προtiμηοης
22. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΥΘΎΜΙΟΣ τοu ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εiκοσι δοο (22) σταυρούς 11:ροτiμησης
23. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 'tOU ΙΩΑΝΝΗ D.αβε δέκα επtά (17) σιαuρούς προnμη ι;

.1.1 ct 23. ΛΙΚΑ1 Ρ:ΕΑ τοu ΦΕΡΝΤΙΝΆΝΤ tλαβε δέιm. επτά (17) σιαυρσός προτ(μησης 
€ � 23. ΠΑΠΑΠΑΝΝ.ΑΚΗΔΕΣΙΙΟΙΝΑ tou ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα επιά (17) σtιιuροϋς προt(μ.ησης
;:,;ι; 
� Ξ_ 26. ΦΥΤΡΟΣ ΓεΩΡΓιΟΣ wυ ΜΗΝΆ έλαβε δhn έξι (16) σταυρούς προ�(μησης 

j !'t?J-· 27. ΠΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ aaps δέ1Cι1 dνιε (15) σταυρούς προdμησης 
) '_; 8. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τοu ΓΕΩΡΓΙΟΥ &βε δίκcι τέσσερις ( 14) οταuρούς π . ησης 

9. ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ τοu ΘΕΟΔΩΡΟΥ �λαβε δέκα �ρεu; (13) στιιuροός προdμησης
3 . ΜΑΡΓΙΩΛΗ ΒΑΣWΚΗ τοu ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διbδειcα (12) στnuρούς προτ(μησης 
3 • ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ iou ΕΥΘΥlν.ΙΙΟΥ tλΔβε sννέα (9) σταυρούς προdμησης 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Επuωρώνει τα αποτελέσματα των Δημοτικών Ε1Cλογ(ον σnς 26 Mαtou 2019 mι σnς 2 Ιοuνtου 19 -και 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ 

Αποτελέσματα Υποψηφίmν Δημοτucών ΣυμβούΛlι)ν τοu ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ' «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Θ �ΙΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΛΑΓΗ» 
Ο επucεφαλής του εmτuιχ.όντος συνδυασμού Δ' ΣΠΆΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοu ΣΩΤΗΡΙΟΥ εκλtye:1 ι Δήμαρχος 

E1Cλoyucή Περιφiρεuι οtας 
ΤΑΚ.ΤΙΚ.ΟΙ 

1. ΣrΓΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τοu ΠΕΤΡΟΥ έΛΑιβε τρw.κόσιοuς ογδόντα (380) σταυρούς πριniμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΠΚΟΙ

. 
. 
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.. 2. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ.ΣΟΦΙΑ -ΡΟΖΑ του ΛΟΥΚΑ έλαβδ τριακόσιους tptά.vta εννέα (339) στα; ρους 
προτίμησης ,•:.\ 
3. m'fΣΙΚ.ΑλΗΣ �' ΙΝΟΣ τοu ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε εχα.τόν σyδόνια. ένα (181) στιιυρους π tίμησης

\, 11'1 

4. Μ.ΑΡΚΟΖΑΝΈ;, .-·. ΓΟΥΡΑΣ tou ΠΑΝΑΠΩ1Η έλαβε εκnτόν ογδόντα (180) σια.υροuς π ·μησης 

5. ΚΟΥΡΊ'Η ΧΑΡόyΛΑ τοu ΦΩΤΙΟΥ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ έλαβε εκατόν ένα {101) σιαυρούς π 'tίμησης
. .. . � 

Εκλσyική ΙJέβ�UΙ Θήρας 
ΤΑΚΤiκόΙ 7

Ι. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ (ΣΚΟΎΜΠΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε tρια1Cόσιους ογδόνtα τρε 
σrαuρούς προt(μηαης 
2. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ wυ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έΜ.βε ·φwκόσιοuς σαράντα om (348) αυροός
προτ{μησης
3. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ τσυ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ sλαβε τρια1Cόσιοuς δέκα tξι (316) σταυρούς π
4. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τρunώσιους &bδsκα (3 Ι 2) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΠΆΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΒΑΒΟΥΛΑ) σuζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε -ι:ριακόcnοuς om (308) σια �
1ιρο�ίμησης
ΑΝΑΙΙΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
6. ΑΡΙΎΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΑΔΑΡΟΣ) �ου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διαkόσιοuς σαράντα έξι 246) σιαuρούς
προτίμησης. . ..
7. ΔΑΡΖΒΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΑΚΗΣ) -rou ΖΑΝΝΕ D.αβε δια1Cό<πουc; σαράντα ένα (241) σταυρούς
προτίμησης
8. ΑΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΟΣΚΩΤΑΣ) -ιοu ΠΕΤΡΟΥ έλαβε διαιcόσιους a&rοσι it
σταυρούς προτίμησης
9. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ τοu ΣΠΥΡΟΥ έλαβε δtαχ:όσιους; δέιcα sννέα (219) σταuρσός προτfμησης
1 Ο. ΠΡΕΚΑΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ iou .ΑΙΤΕΛΟΥ έλαβs διακόσιοuς ένιεχu (211) σιαυρο6ς προ-dμη ς
11. ΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τοu ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα σιcτm (Ι 98) οταυροuς ροτίμησης

12. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΤΡΑΜΑΤΙΑΣ) του ΓΕΩΡΠΟΥ έλ4βs δ1CΩτόν sνενήνtα sπιά 197)
σταυρούς προτψησης
13. ΒΑΛΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΑΜΠΑΚΑΡΗΣ) -ι-ου ΜΑΡΚΟΥ ιλαβε ειcατόν οyδόνια έξι (18 ) σ-tα.υρούς
προτίμησης
14, ΒΑΑΒΗ Μ.ΑΡΓΑΡΠΑ (ΓΕΓΕ) τοu ΜlΧΑΗΛ Δλαβε ειαιτόν εξήντα τtσσsρις (Ι 64) σιαυ " προτ(μησης 

J S. ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΦΡΑΓΚΙΑΣ) τοu ΝΙΚΟΛΑΟΥ έ).αβε εκατόν πενήνια επτά ( Ι 57) 
προτ{μηιτης 
16. ΖΩΡΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ τοu ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκα.τόν σαρά.vια om (148) σtα.uρούς προτ(μη
16. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΈΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε εmτόν σαράντα om (148) σταuρούς 'μησης 

18. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΛΕΥθΕΡΙΟΥ sλαβε εκατόν τρuiνtα πtνtε (135) ιrcα ρούς
προτlμησης
19. �ΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ι]ΡΟΕΔΡΟΥ) τοu ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόνtα ένα (81) σταυρούς π
20. ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΠΑΤΟΥΡΟΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οιcτό> (78)
προτίμησης
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21. ΑΞΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοuΑΝΔΡΟΝlΚΟΥ fλο.βε εβδομήντα ένα (71) σταυρούςπρ
21. ΔΡΟΣΟΥ ΕΙΡΉΝΗ τοu ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήνm ένα (71) σταυρούς προτ(μησης
23. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ {ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ) τοu ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ fλα.βε εβδομήντα. (70) σταυ
προτίμησης
24. ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΚΟΝΤΟΣ) του ΛΟΥΚΑ έλαβε εξήντα (60) σταυρού; προτίμη c;

Page:14,,20 

25. ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΙΤΕΛΟΣ (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) τοu ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε Π8Υήντα επtιi (5 ) σταυρούς
προ'ιίμηστμ;
26. MIIOYAJEPH ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΣΠΆΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) m
προτίμησης
27. ΑΛΒΦΡΑΓΚΗΣ ΒΥΑΓΓΕΛΟΣ τοu ΔΗΜΙΠ'ΡΙΟΥ έλαβε zενήντα τρεις (S3) σιαυρσ6ς
28. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτ{μησης
29. ΓΚΛΑΒΑΑΔΑΜΑΝΠΑ του ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ tλa.βs σαράντα έξι (46) σταυροuς προ�iμηοης
30. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΕΡΟΜΑΝΩΛΗ) -ιου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ &βs σαράντα δύο (42 σταυρούς
πρcrdμησης 
31. ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΛΟΝΤΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα. ( 40) σταυρούς πρ
32. ΜΠΙΣλΙΑΓΑΚΗ ΒΑΓΙΑ τοu ΠΑΣΧΑλΗ έλαβε τριάvcα τρsις (33) ατcιυρούς προτ(μησης

ι.ι � 33. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ τοu ΕΡΜΟΛΑΟΥ έλαβε εiκοσι εννέα (29) σιαuρούς προtίμη 
Ξ � 34. ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ -ιου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ �βε εί1CΟΟ1 οκτώ (28) σταυρούς προτ{μη ς 
) ;;,; . . ., - . 

� � 
35. ΠΑΛΑΙΟΛΟ�ΟΥΝΙΚΟΛΙΤΣΑ tou ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέm οκ:τό) (18) mαυρούς προτ{μ αης

i .- 36. ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ &βε δέκα (1 Ο) σιαυροός ,ιροτ[μ.ησης 

Αποτελ!σμιιτα Υποψηφfmν Δημιmκιbν Συμβούλων 'tOU ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Ε' «ΘΗΡΑΙκΗ ΠΟ 
Εκλοyυςή Περιφιρεuι Οtας 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ 
'1. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΊΕΤΡΟΥ &βe τετρακ6σιους τριάντα ο�ώ (438) σtαu 
προ�(μησης 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ.01 
2. ΒΑΖΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 'tOU ΙΩΑΝΝΗ t.λαβs δtακόσι.οuς εβδομήντα sννέα (279) cmιuρούς

3. ΠΑΓΩΝΗΣ ΕΙΡΗΝΊΚΟΣ -ιου ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δω.κόσιους εξήντα. οκtώ (268) σιαuροός π

4. ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΤΖΩΡΤΖΗ eΑαβε διακόσιους σαράντ:α oιcrιb (248) σmυροuς π 
5. ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ tου ΕΎΑΙΤ.ΕΛΟΥ fλαβε διιικόιnους εbαχn έξι (226) αταuρούς π ' σης
E1Cλoyucή Περιφέρεw. Θήραc; 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ 
J. ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ως εmκεφαλήc; τοu σuνδυασμο
όλες τ\ς ψήφους του σuνδυασμο6 
2. Ζ.ΩΡΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε εξ(ι1eόσιους dνιε (605) σmuρούς π:οοταιnc:πις

3. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΔΙΟΟιΤΡΙΟΥ έλαβε τε·φαιc:όσιοuς εβδομήνια δύο (472) σαιuρού προι{μησης

4. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τετρα.ιcόσιοuς εξήντα ένα {461 σταυρούς
προτtμησης 
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S. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕλΕΥΘΕΡΙΟΣ τοu ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριακόσιοuς εβδομfινtα τρε�ς (373) αυρούς
προτίμηση,
6. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ (ΜΠΟΥΑΣ) tou ΑΝΤΩΝΊΟΥ έλαβε -ιριακόσιοuς είκοσι τέσσερις (324) σ.αuρούς
προtiμησης

- 'I Ι 

7. ��ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοu ΧΡΗΣΤΟΥ &βε τρuικόσιοuς δέιαι δΠ'Θ (317)
ΠΡ,Ο�ς 
ΑΝ1i1ΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
8. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ τοu ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε διακόσιους ενaνήνια. έξt (296)
προτίμησης
9. ΒλλΣΑΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΉ -rou ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ tλα.βε διακόσιους εβδομήντα επτά (277)
προt(μηc,ηc;
1 Ο. ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΑΞΕΟΣ) του ΖΩΡΖΗ έλαβε δuιιcόσιους εβδομήντα δύο (272) 
προ�ίμησης 

11. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΠΩ1ΉΣ τοu ΝΙΚΟΛΑΟΥ έΛΔβε δια1(6σιους πενήντα επτά (2 7) σιαυροuς
προτ(μ.ησης
12. ΔΡΟΣΟΣ ΕΛΕΥΘΒΡΙΟΣ 'tOU ΣΠΥΡΟΥ έuιβε δtαιcόσιους εucοσι τρεις (223) σιαυρο'1ς π
13. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ τοu ΝΙΚΟλλΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σw.υρούς προt(μησης
14. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ tou ΜΑΡΚΟΥ &βε sΚttτόν 2tεΥήντα tξι (1 S6) αιιιuρούς π
JS. ΦO�PflI ΠΑΝ'ΧΈΛΒ� τοuΑΘ.ΑΝ�ΙΟΥ �� �(Ιτόν 1ιΕVfιν,:α (150) σταu�.

16. ΝΟΜLΚΟΥ Γ.ΕΩΡΠΑ (ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ) -ιοv ΙΩΑΝΝΗ D..αβa εκατόν σαράνm δοο (142)
προτίμησης
J 6. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΓΒΩΡΠΟΣ τοu ΙΩΑΝΝΗ έΛαβε εκατόν σαράντα δυο (142) σταυροuι; π
18. ΑΡΒΑΝΙΊJ'ΙΣ ΜΙΧΑΗΛ iou ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράνt<ι (140) σιτιυρούς προ
19. ΓΑΛΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ iou ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ &βε εκατόντρuίνιο. ε,n(ι (137) mαuρο'ός wtv-ιιιl'tι•ησης
19. ΚΑΒΑλΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ tou ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εχατόν τριάνια επτά (137) σιαuρούς προ μηση�
21. ΟΛΙΒΕΡΑΒΙΟΛΕΤΑ τοu ΚΑΡΛΟΥ-ΓΕΩΡΠΟΥ D.αβε εκατόν τρtάντα tρειt; (133) σταυρο. προτίμησης

22. ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟfΠΙ τοu ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Δαβs ttαtόν τρtlιντα tνα (131) σταυρούς π
23. ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΙΤ.ΒΛΙΑ τοu ΜΗΝΑ έΑΔβε ε1αιτόν είκοσι ένα (121) σnιuρούς nρσdμησης
24. ΔΑΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοu ΒΥΑΓfΈΛΟΥ �βε εκατόν δώδειcα. (112) σcειuρους προτiμη
25. ΜΕΛΙΧΟΥΡΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ τοu ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ a«Σβε ειαιτόν εννέα (109) στιιυροuς προ
26. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΣΧΑ tou ΓΕΩΡΠΟΥ έλαβε εκατόν tρ&ς (103) cnαuροός π:ρσuJWΊ
27. ΓΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΡΑΚΛΗ Δαβs ογδόνtα οααι (88) σταuρο'ύc; προφησης
27. ΛΙΓΝΌΥ ΑΝΝΑ wu ΧΡ.ΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε σyδόντα οnώ (88) σταuρσ6ς προτ(μ.ησης
29. ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τοu ΒΥΣΤΑΘΙΟΥ tλιιβε ογδόντα. τρεις (83) οτσ.υρούς προτfμησης
30. ΡΕΝΙΕΡΗ ΕΙΡΉΝΗ τοu ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβδ sβδομήντα έξι (76) οταυρούς προτ{μησης
31. ΡΟΥΣΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τοu ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξt (66) οταuρούς προτίμησης
32. ΣΙΓΑΛΑΝΙΚΟΛΕΠΑ touANTΩNIOY έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς 7ΣpΟ'dμησης
33. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΦλΩΡΑ ΛΗΔΑ tou EMl\tfANOYHΛ &βε �ενήντα πtνιε (55) σ.αuρο.
χρο�tμηοης
34. ΧΑΛΑΡΗ ΕΙΡΉΝΗ τοu JΩΑΝΝΗ &βε πενήνtα τέσσερ� (54) σrα.uρούς προτίμηση;
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,, 35. ΣΙΓΑΛΑΑΡΤΕΜΙΑ του ΓΕΩΡΠΟΥ &βε σαράνtα οκτώ (48) σταuρο6ς προτ(μησης 
36. ΚΑΤΣΊΠΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ τοu ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ tλαβε σαράνtα (40) οτα.uροός π
37. ΧΑλΑΡΗ ΙΙΑΝΑΠΩΤΑ τοu ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τρuiνtα. (30) οταuροuς ι:ροτtμησης

Απο�ελέσμιιτα ΥποψηφfΦν Δημοτυcών ΣυμβούΜ)ν του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΉ-ΘΗΡΑΣΙΑ» 

Εκλσγucή Περιφέρεια Οίας 
ΑΝΑΙΙΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
1. ΣΟΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοu ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έΜβε τετρα'Κόσιοuς δέιαι τέσσερις ( 414) σταu

· 2. ΜΑΡΚΟΖΑΝΕΣ 1.ΩΑΝΝΗΣ tou ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλιιβε διακόσιους εβδομήνtα τέσσερις (274)
προτίμηση�
3. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΙΚΗ) έλαβε εκατόν ενεvήνtα έξι (196) cna ύι;
προt[μ.ησης
4. ΚΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τοu ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκαtόν οyδόντα ε�ιτά (187) στα.υρο'ός προτίμηση
5. ΣΥWΟΥ ΑΝΝΑ του 1.ΑΚΩΒΟΥ eλαβs aχιτό (100) cnαuρούς προτ(μησης
Edoγucή Περιφtρεια Θfιρας

·"Q, Ξ. ι- ΤΑΚΤΙΚΟΙ
?: ; J. ΡΟΥΣΣοΣ ΑIΤΕΛΟΣ 10u ΝΤΡΑΣΤΟΥ ως επιnφαλής τοu συνδuασμού Γ tλαβe όλες -τις
!:; ·ι;.\Ι σννδυασμσό
g � . ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ ιiλαβs πεντακόσιους εβδομηντα ένα (571) αταupούt; π

. ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10u ΓΕΩΡΠΟΥ �βε πενtακόσισυς είκοσι (520) cnαuρo� προτ(μη 

. ΜΑIΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τοu ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενtαιcόσιους τέσσερις (504) οταuρούς προτίμ: σης

i/, . . Ι L' 

t(i(� 
··-·(,ι&.� .... 
. �·.\.,.. '·· 

··�·\� ..
·\/.�. ' . ...... ...

5. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΙΠΦΑΝΙΟΣ -ιοuΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε tpuικόσιους δέκα τέσσsρις (314) σιαυρούς ροτ(μησης

6. ΧΑΛΑΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) tλαβe διακόσιοuς σαράντα πέντε 245)
σταυρούς προτψησηι;
ΑΝΑΙΙΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
7. ΧΗΤΑΣ ΡΕΝΟΣ του ΑθΑΝΑΣlΟΥ έλαβε δurιcόσ10uς είκοσι οκτώ (228) σnιυρους προτίμηση
8. ΚΑΤΣΠΠΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΠΟΥ &βε εκατόν εβδομηντα πέντε (175) σταυρούς π I 

ησης 
9. ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεu; (173) σrαυρούς 1t φησηι;

1 Ο. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ε1CΩτόν εξήνια. επιά (167) σταυρούς προ't{μ οης 
11. ΛΠΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε sκατόν ΠΒ\'ήνια οιctώ ( 158) οτα.υρούς π

12. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τοu ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε sκατόν σαράνtα ένα (141) σταυρούζ π

13. ΚΑΤΣΠΠΙΣ ΣΑΜΨΩΝ του ΙΑΚΩΒΟΥ έΑΟ.βε ειαιτόν .ριάντα επτά ( 137) σταυρο'ός 1tponμη
14. ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ τοu ΜΑΡΚΟΥ (ΜΟΔΑΜΑΡJΑ) έλαβs εκατόν είιcοοι τέσσερις {124) στα ρούς
προτίμησης
15. ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τοu ΗΛΙΑ.έλαβε mιtδν δέκα τέσσερις (114) σι:αυροός προt(μη
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16. ΠΑΓΚΑΛ1ΔΗΣ ΚΥΡΟΣ τοu ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν τρεu; (103) σταυρούς προtίμηση�
'. 

17. ΦΟΥΣΤ.ΕΡ.ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ �ου ΕΥΑΠΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτf.μησης
18. �ΑΙ(λιΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜJΠΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ {ΧΑΡΑ) tλαβε ογδδνrα επtά (87) σταuρ
,φοτ(μη,ο/Ιg·ί �/
18. Νό�Σ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΈΩΡΓΙΟΥ έλαβε σyδόν�σ. επtά (87) σ�αvρούς προτίμησης
20. ΠΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τοu ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έλαβε εβδομήνm πέντε (75) σταυρούς προτί ησης
20. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ tou ΑΡΤΕΜΙΟΥ (ΑΡΑΠΗΣ) έλαβε εβδομήντα πwιε (75) σταυρούς ροτίμηcrης

22. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ τοu Ε.ΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σnιυρούς προτίμη ς
23. ΖΑΜΙΙΕΛΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ τοu Ν1ΚΟΛΑΟΥ έλαβε sξήνια tνα (61) στ4uροος προtiμησης
24. ΚΑΤΣΙΙΙΗΣ ΕΜl\ιfΑΝΟΥΗλ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΠΕΗΣ) ntιβs εξήνι"α (60) σιαuρούς προn ησης
24. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΕΛΛΥ) tλιιβε εξήντα (60) σιαυροός προτ{μηcrης
26. ΖΑΜΠΕΛΗΕΙΡΗΝΗ τουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήνrα πέντε (55) οτα.υρο�ς �ι:ροτ{μησηι;
27. ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ &βε πενήνrα &ύο (S2) στιιυροuς nροtfμη
28. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΣΑΒΒΙΝΑ-ΕΛΒΥΘΕΡJΑ wυ ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαρ(ιvtα πέντε ( 45) σια ροός
προτψηαικ 

29. ΔΑΜΙ.ΓΟΥΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαρfιντα δοο (42) σtαυρούς πρσdμησης
30. ΠΑΠΑΓJΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -rou ΙΈΩΡΠΟΥ έλαβε τριάντα επτά (3
προτ[μηόής . . . ..
31. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ JΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΠΟΥ έλαβε ψιάνtιι dνta (35) σταυρούς προτ(μησης
32. ΖΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ τοu ΙΩΑΝΝΗ (ΤΟΝΙΑ) έλαβε-ιριάνm τρεu; (33) σταυρούς προτίμηαης
32. ΧΑΛΑΡΉ ΜΑΡΙΑ τουΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε tρ1άντα τρεu; (33) σταuρούς πρσt(μησης
34. ΑΡΒΑ:ΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 'tΌU ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΟΥΡΚΙ) έλαβε τριάντα ένα (31) σιιιuροuς π

. . 

35. ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΙΤΗ) έ�βε ε&cocn επrά (27) στο.υρσός

36. ΠΡΕΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ (ΣΤΑΚΟΥ) t)..αβε εfκοσι (20) σmuρούς προ�tμ
37. KOYPOYml ΑΙΚΑΤ.ΕΡΙΝΗ tou ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα εννέα. (19) σιαuρούς πρσdμησης

Αποτελέσματα Υ�rοψηφwν Δημοτuαbν Συμβοό)aν του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β' «ΤΩΡΑ! Γτιι �η Σ 
τηθηρασώ)) 
Εκλοιyucή Περιφέρεια Οίιις 
ΤΑΚ.ΤΙΚΟΙ 
1. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τοu ΛΟΥΚΑ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα ( 491) σταυρούς π
ΑΝ.ΑΠΛΗΡΩΜΑΤΠ(QΙ
2. ΙDΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ &βε δuι1Cόσιους δέκα (21 Ο) σtα.uροuς προτίμησης
3. ΚΑΡΡΑΕΙΡΗΝΗ τοu ΙΈΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτ(μησης
4. ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΕΥΑΠΈΛΟΣ (ΜΠΛΙΓΚΟΣ) τοu ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τρεtι; (103) σιαυ
προτίμησης
5. ΑΡΧΟΝΤΟΥ-ΚΡΕΒΒΑΤΑ ΟΛΓΑ του ΣΩΚΡΑΠΙ έλαβε τριάνιο. tέσσερις (34) σιαuρο� π
Εκλσγucή Πβρuρέρεια Θήρας 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ 

ησης 
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l. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τοu ΙΩΑΝΝΗ; επιιcεφαλής τοu σννδυααμού Β' tλιι.βε όλες ι ψfιφους1� συνδυασμο6 ·.'.:t \
. ,,, 2. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τοu ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ &βε τριακόσιους οnώ (308) σταuρούς ροτ(μησης �.,� .. 

3. ΠΡΕΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΣΒΟΡΩΝΟΣ) τοu Ε:ΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δια1Cόσιοuς δέκα πίνιε (215 σταυρούς
... 

προτ(μησης �":". 
4. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έΛαβε ειcα:ιόν sνενήνm {J 90) σταυρούς προ-ιιμη c;
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ.01
5. ΣΑΧ ΧΑΜΙΝΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τοu Φ.ΙΝΤΑ χο\'ΣΕίΝ tλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (17 � σ�α1ιροuς
πρcmμ.ηοη;
6. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΒΙΔΙΑΝΟΥ t).αβε εκατόν εβδομήντα οnώ (178) σ�αυροuς 1t ηαης 
7. lνΠΙΛΕΔΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑλΕΚΟΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε mιtόν εξήνια δόο (16 ) σταuρούς
προτίμησης
8. ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΕΙΡΉΝΗ του ΛΟΥΚΑ έuιβs εκατόν πενήνια ένα (1 S l) α�αυρσύς προήμ.ηση
9. ΠΕΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m> ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβe a�αιτόν σαρ(ιντα. 8'JΣtά (147) σιαuρσ6ς π ησης
1 Ο. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τοu ΝΙΚΟΑΑΟΥ έλαβs εχαtόν τριάνrα εννέα (Ι 39) σw.uρούς ροτ(μησης

11. ΣΙΓΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΙΤΒΛΟΥ �βs εχ:ατόν τρuivrα οιαd> (138) σταυρούς προ-�(μ σης
12. ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΒΑΚΗΣ) iou ΑΝΔΡΕΑ aαpa εκατόν δtκu έξι (116) σταυρούς ησης 

....,.. 13. ΚΑΤΡΗΣ ΑΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΠΟΥ aαβε εκα.'tόν δέκα ( 11 Ο) cnαυροtς προtίμησης 
:t 
t':JJ 14. fmΛΕΚΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δαβε mιτόν πtvtε ( 105) στcιuρσός 
... , .. 

�-�,1 

}] Ι 5. ΣΥΚΗΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 'ΣΟU NE[CfAPIOY 6Ααβε aa:ι:tό (100) σιαυρο(ις προrίμηαηc; 
,φιλ6. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ- ΖΩΡΖΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΠΟΥ &βε οyδόνια φιας (83) σιαvpοος

1 � ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ aαβ8 εβδομήντα ';ι (76) mαuρούς 2tρο�(μησης 
18. ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΠΈΛΟΥ έλαβε sβδομ-fιντα 'tέσαερ�ς (74) σταυρούς προτίμησης
18. Σ'ΙΈΦΑΝΟΠΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβe sβδομήνtα ttσσερις (74) σταυρο6ι; π μηοης

20. ΠΡΕΚΑΣ ΙΈΩΡΠΟΣ �ου ΠΑΝΑΠΩΤΗ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) Ο'fQ'Ορούς προtίμηοης
21. ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΙΚ.Η) τοu DmΟΚΡΑΊΉ &βs εξήντα tξι {66) σταuρούς προτ(μη
22. ΜΠΑΙΚΑ ΜΑΡΙΑ τοu ΧΡΗΣΤΟΥ fλαβε εξήνtα τέσσερις (64) σια\)ρούς προτίμησης
23. ΓΑΛΑΙΟΣ ΙΙΑΝΑΠΩΤΗΣ tσυ ΠΑΡΑΣΚΕΎΑ tλαβε 1tενήνtα 01etώ (58) στο.υροος προτ{μηση
23. ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ τοu ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα οιαώ (58) σταυρούς προttμησης
25. ΦΟΥΣΊΈΡΗ ΚΑΛΑΜΙΩΤ.ΙΣΣΑ- ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) ttttιυρσύ
προτ(μησης
26. ΓΑΛΑΙΟΣ ΝΊΚΟΜΟΣ tου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα (50) σιαυροός προt(μηοης
26. ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ τοu ΝΙΚΟΛΑΟΥ D.αβε 1tενήνtα (50) σιαuρο'ός προτίμησης
28. ΡΟΥΣtΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ �βε σtιράνtα. οαώ (48) σταυρούς π ηαης 

29. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τοu ΧΡΗΣΤΟΥ tλαβε σα.ράντα 'ttσσερις (44) σταυρούς προτtμηση

\� 
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. . .l :\ 1 '
'30. ΜΟΥΚΑΤΕΜfΔΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΈΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράνια �40) στω,ρο()ς
• ,ιροτ{μησης :,
31. ΤΣ1f,ΑΡ�ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ #.λαβε -ιρτάν�α. εννέα (39) cmι.υρους 
31. ΦΟΥΣ!Ε� ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ tou ΕλΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριάν�α εννέα (39) c:mιuρούς π ,, 

σης
33. ΦΟΥ;�Β,Σ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΥΑΙΤΒΛΟΥ ιλαβε τριάvτα επτά (37) σιαυρούς προτ[μη . .,, ' ... 34. �ΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ tου ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρuίννι έξι (36) σταυρούς προtίμη ς
35. ΛΥΓΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ (ΝΙΚ.Η) tαυ ΕΥΑΙΤΒΛΟΥ � τριάν�α δύο (32) σταuροος προ ησης
36. ΒΑΛΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΨΟΜΟΦΑΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) στα ρους
πρσt[μησης
3 7. ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙDΣΤΟΛΗΣ) tου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ �βι μηδtν (Ο) σtα\)J)OOS προ ηοης

ΑΠΟ'ιεΛΒσμαtα Υποψηφfων Δημοτuώ)ν ΣυμβουΛΦν του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α•
ΘΗΡΑΣ►> 
EΙCM-yudι Π&ριφέρε1α Οftις
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ι. ΓfΑΚJ.ΜΙ ΑΛΚΕΝ'Γ tOU ΛΟΥΑΝ tλαβε ογδόντα oιmb (88) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΑΡΒΑΑΗ ΓΕΩΡΙΊΑ τοu ΘΕΟΔΩΡΟΥ &βε ογδόντα ttσσερις (84) σtα.vρούι; προτlμηση
3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ τοu ΑΡ1ΈΜΙΟΥ tλαβε εβδομήντα �ρaις (73) σuιυpους πoonun
Εκλογικη Πsριφtρεiα. Θήρας · ·
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ τοu ΠΑΝΤΕλΗ αις επικεφαλής του σuν&υασμού Α' &βε 61'ες tις ψήφ uς τοu
συνδuασμοu 
2. ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΚΥΛΙΝΑ iou ΜΙΧΑΗΛ έΜβε ειαιτόν αtιράνtα έξι (Ι 46) σταυρούς προτίμη ς
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚ.ΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ nαβs εκατόν εννέα. (109) στtιuρούς προ μησης
4. ΛΥΓΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΙΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ tλαβε ενΜfVΜ. εm (97) οταυρους προτίμησης
4. ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ mυ ΓΕΩΡΠΟΥ έλαβε ενενήντα δ'Ιt(ά (97) cπα.uρούc; προdμ.ησης
6. ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) tou ΛΑΖΑΡΟΥ &βε ογδό\rτα dvtε (85) σταυρο(>ς π ησης
7. ΑΡΓΥΡΟΣ .APTEl\,fIOΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήνtα. δόο (72) σταυρούς προτ(μηση�
8. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ το-υ ΓΕΩΡΙΊΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς π
9. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΒΩΡΠΟΥ έΛιιβε πενήντα πtνιε (SS) σταυρούς προnμη
9. ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έlαβε �ιενήνtα πέντε (55) cπαuρούς προτίμ σης
11. ΖΩΡΖΟΣ :ΜΙΧΑΗΛ τοu ΘΒΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτ{μ.ηοης 
12. ΧΑΛΑΡΉ ΘΕΟΔΩΡΑ -rou ΣΤΕΦΑΝΟΥ έhιβε σαράvτα εννέα (49) σταuρο6ς προιiμησης
13. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοu ΠΑΝΑΠΩΤΗ έλαβε σα.ράνtα. επτά (47) σιαυ
προτ(μησης 
14. ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ -tου ΜΑΡΚΟΥ έλαβε σαράντα δ'ύο (42) σταuρούς προ�(μησης
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράνtα. δύο (42) σιαυρούc; προd ησης
16. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ :tΤΑΜΑΤΙΟΣ iou ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάνtα -rpsiς (33) σmυρους προτίμη ς
17. ΔΑΜΙΓΟΣ ΜΗΝΑΣ τοu ΝΙΚΟΛΑΟΥ #.λιιβε τρtά.νcα (30) σταuρο'ός προι{μηση;
17. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ τοu ΑΡΤΕΜΙΟΥ έλαβε τρ\άνm (30) σταυρούς προτl.μησης
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19: ΒΑIΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ τοu ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης 
19. ΚΑΡΕΛΗ ΡΟΥΜΠΙΝΉ τοu ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εικοσι πένtε (25) σταuρούς προtiμησης
19. ΚΟΚΚΑΛΗΑΝΤΩΝΙΑ συζ. ΙΑJ<ΩΒΟΥ έλαβε εiκοσι πέντε (25) σταυρο6ς προtiμησης
22. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ιοu ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε είκοσι δuο (22) σταuρούς προτiμησης
23. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΆ ΕλΕΥΘΕΡΙΑ tO\) ΙΩΑΝΝΗ έλι'ιβε δέκα επτά (17) σιuυροuς προtίμη
23. ΑΙΚΑI ΡΕΑ tou ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ έλαβε δέtαι επτά (17) σιαυρούς προτίμησης
23. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΆ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δkα επτά ( J 7) σταυρούς προtίμησηc;

26. ΦΥ'Π'ΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ τοu :ΜΉΝΑ έλαβε δέιαι έξι (16) σταυρούς προτ(μησης
27. ΠΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τσυ ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέιcrι 2ΣΜε (J 5) cnαuρο6ς προτ(μησης

28. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥλΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΠΟΥ έλαβs δkα tέσσερις (14) σrαuρούς z σης 
29. ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ wυ ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δh:α τρε-ις (13) σταuρσ6ς προτίμησης

30. ΜΑΡΓΙΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τοu ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δώδsκα (12) αταuρούς προτ{μησης
31. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ fΈΩΡΠΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε εννέα (9) οτα.υρούς προτίμησης

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να sπεθεί η παρούσα στο κο:ιάστημα ,:συ Πρωτοδucείου ΝΑΞΟΥ από αύρw αι επ( τρεις
(3) συνεχεt.; ημfρες για tυΧδν άσιcηση έφεσης κατ• αu�ής.

�'::· :� Κρ{θηl(Ε, αποφασ(στηt(8 ι«n δημ.οσιmψα! σrο αιφοιιτήρι6 του στη Ν6ξο στις ►.:\l'!-l�, η
;? -� κι:ιι ώρα ��Q9, σε mακτη δημόσtα συνεδρίαση . 
"t)�': Ι. 
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