
1 

 

 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

 

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 25/30-10-2019  έκτακτης  συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 15187/30-10-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                               1.  Καμπουράκης Σάββας 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος                                                        2.  Σαριδάκης Εμμανουήλ 
3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

4. Νεονάκης Ευάγγελος 

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10.Καρανδινός Στυλιανός 

11.Θεοδωράκης Γεώργιος 

12.Καργάκης Νικόλαος 
13.Μαρκάκος Κων/νος 

14.Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15.Καργάκης Εμμανουήλ 

16.Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17.Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18.Καπελλάκης Νικόλαος 

19.Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20.Σταθοράκης Γεώργιος 

21.Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

22.Κουρτάκης Ζαχαρίας 
23.Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

24.Κυριακάκης Αντώνιος 

25.Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των 

πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

                        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέλυσε στο σώμα τους  λόγους της έκτακτης συνεδρίασης .   

         Ο λόγος είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Φαιστού στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης έως την 30/10/2019 
σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2019. 

                  Το σώμα ενέκρινε το έκτακτο της συνεδρίασης και αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                  Το λόγο πήρε ο Δ.Σ. Καμπουράκης Σάββας ο οποίος είπε ότι δεν καλέστηκε στη σημερινή  

συνεδρίαση και λόγω του ότι δεν υπάρχει Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την  

παραίτηση του κ. Καπελλάκη  θα απέχει από τη διαδικασία. 

Απάντησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Ανδριγιαννάκης αναφέροντας  

τα εξής:  
ότι είχε ακολουθηθεί η συνήθως νόμιμη διαδικασία ενημέρωσης μέσω του syzefxis με αποστολή  

γραπτών μηνυμάτων και email όπου υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία. Όμως παρ’ όλα αυτά υπήρχε  

και τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους επικεφαλής των παρατάξεων για ενημέρωση των Συμβούλων  

τους προσωπικά από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δήμαρχο, οι οποίοι ήταν σύμφωνοι όλοι για  

την πραγματοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφετέρου δε ότι ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Καπελλάκης παρευρισκόταν σε όλη τη διάρκεια του Δημοτικού  

Συμβουλίου καταλαμβάνοντας στην έδρα τη θέση του Γραμματέα. Το δε θέμα παραίτησης του  

Γραμματέα είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κυριακής 3-11-2019  

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 15200/30-10-2019 πρόσκληση για το οποίο έχει ενημερωθεί το Δ.Σ. 

                        
 Θέμα: 1

ΟΝ
    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Φαιστού στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 181/2019 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος ανέφερε τα εξής:  

 

Με το π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας» (Α' 182 της 22ας Αυγούστου 2011), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η 

διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των 
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

(ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη 

διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων.  

Σύμφωνα με το άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11β 

του άρθρου 10 Ν. 4625/2019 (Α' 139/31.08.2019). : 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 

«1. Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου 

εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων (Π.Ε.Δ.) με μυστική ψηφοφορία.» 

2. Οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας εκλέγονται με συνδυασμό από τους συμβούλους της 

πλειοψηφίας. Η εκλογή των εκπροσώπων της μειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων 

γίνεται κατά συνδυασμούς. Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση εκλέγει έναν εκπρόσωπο 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος, αυτός προέρχεται 

υποχρεωτικά από το συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας εφόσον αυτή καταρτίσει 
συνδυασμό. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. 

Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος 

στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. 

Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί της μειοψηφίας από αυτούς που εκπροσωπούνται στο 

δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό. 

3. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον συνολικό 

αριθμό των εκπροσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος αυξημένο 

κατά έναν υποψήφιο. 

4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι 

υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο 
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συνδυασμός ή οι συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος 

καταρτίζει το συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική 
σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του δήμου για τη Γενική Συνέλευση της 

Π.Ε.Δ. Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται, μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της 

συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή, στον πρόεδρο του δημοτικού 

συμβουλίου. 

5. Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε 

συνδυασμού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με 

αλφαβητική σειρά. Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν 

καταρτισθεί. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο που έχει 

συγκροτήσει ο επιτυχών συνδυασμός και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας 

λαμβάνουν το σύνολο των ψηφοδελτίων που έχουν καταρτίσει οι συνδυασμοί της μειοψηφίας. Ο 
σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο 

κάθε υποψηφίου. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι 

τόσους εκπροσώπους όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική 

Συνέλευση της Π.Ε.Δ.. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν σε μια κάλπη το 

συνδυασμό που προτείνεται από την πλειοψηφία, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί της μειοψηφίας 

ψηφίζουν σε άλλη ξεχωριστή κάλπη. 

6. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, διαιρείται ο 

αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων 

ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας 
του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες 

έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης. 

7. Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις 

προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα 

με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην 

περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται 

μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

8. Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους 
περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια 

κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

9. Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό 

των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι 

υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην 

Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που αυτές 

μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής 

περιόδου. 

10. Σε δήμους που για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπροσώπους, για τη Γενική Συνέλευση 

της Π.Ε.Δ., οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται. 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 94/2019: 

«Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η ανωτέρω εκλογή διεξάγεται εντός είκοσι (20) 

ημερών από τη δημοσίευση του   Π.Δ  »  δηλαδή   έως  30-10-2019.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί στην εκλογή των 
εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) για τη δημοτική περίοδο 2019 -2023. 
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Ειδικότερα, σύμφωνα με την 73021/17-10-2019 επιστολή του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ οι εκπρόσωποι του Δήμου στην ΠΕΔ Κρήτης ανέρχονται σε 5 (πέντε) 

από τους οποίους ο ένας είναι ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι (4) τέσσερις δημοτικοί 

σύμβουλοι. 
 

Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών είχαν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν 

μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον 

μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται 

στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό, εφόσον έχουν 

συμπράξει κατά τα διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). 

Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείστηκαν. 

 

Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον 

συνολικό αριθμό των εκπροσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
94/2019 αυξημένο κατά ένα υποψήφιο. 

 

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι 

υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο 

συνδυασμός ή οι συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, ο 

οποίος καταρτίζει το συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, 

με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του δήμου για τη 

Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται, μέχρι δύο 

ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή, 

στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 
Κάθε δημοτικός σύμβουλος ψηφίζει υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει ο 

Δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. 

 

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό διαιρείται ο 

αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των 

εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των 

εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε 

συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της 

αριθμητικής πράξης. 

Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι 
λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά 

μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν 

ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην περίπτωση που το 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται 

μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που 

έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού 

συμβουλίου. 

Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με 
τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν 

σταυροί, με αλφαβητική σειρά.  Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της 

εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις 

θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές 

μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της 

δημοτικής περιόδου. 
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Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις 

για την κατάρτιση των συνδυασμών. 

 

Από το συνδυασμό με την ονομασία «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ» έθεσαν υποψηφιότητα οι 

κ.κ Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος του Νικολάου, Αρμουτάκη Βασιλεία του Ζαχαρία, 
Κωνσταντουλάκης Αντώνιος του Μιχαήλ και Φασομυτάκης Ιωάννης του Ζαχαρία.   

Από το συνδυασμό με την ονομασία «ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ. Θεοδωράκης Γεώργιος του Κων/νου και Νικολακάκης 

Ιωάννης του Αριστείδη. 

Από το συνδυασμό με την ονομασία «ΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» έθεσαν 

υποψηφιότητα οι κ.κ Μαθιουδάκης Ιωάννης του Γεωργίου και Σταθοράκης 

Γεώργιος του Στεφάνου. 

Από το συνδυασμό με την ονομασία «ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» έθεσαν 

υποψηφιότητα οι κ.κ Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία του Ηρακλή και 

Ρομπογιαννάκης Αχιλλέας του Ιωάννη. 
Από το συνδυασμό με την ονομασία «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΥ» έθεσε 

υποψηφιότητα ο κ.κ. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης του Γεωργίου. 

 

Ακολούθησε η διαδικασία  εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της 

Π.Ε.Δ. Κρήτης.  

 

Κάθε δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει ο 

Δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. 

 

Ψήφισαν 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι Έγκυρα ψηφοδέλτια 25 
 

Έγκυρα ψηφοδέλτια συνδυασμού «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ» οκτώ (8) 

 

Έγκυρα ψηφοδέλτια συνδυασμού «ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

επτά (7) 

 

Έγκυρα ψηφοδέλτια συνδυασμού «ΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» πέντε (5) 

 

Έγκυρα ψηφοδέλτια συνδυασμού «ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» τέσσερα (4) 

 
Έγκυρα ψηφοδέλτια συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΥ» ένα (1) 

 

Με βάση την ψηφοφορία θα πρέπει να καθορίσομε τον αριθμό των εδρών που 

αναλογούν σε κάθε συνδυασμό με τον εξής τύπο: 

Αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού διαιρείται με το συνολικό 

αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των 

εκπροσώπων του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. άρα: 

Συνδυασμός «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ» 8 έγκυρα ψηφοδέλτια δια 25 συνολικός αριθμό 

ψηφοδελτίων = 0,32 Χ 5 = 1,6 εκλέγει 1 εκπρόσωπο. 

Συνδυασμός «ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 7 έγκυρα ψηφοδέλτια 
δια 25 συνολικός αριθμός ψηφοδελτίων = 0,28 Χ 5 = 1,4 εκλέγει 1 εκπρόσωπο. 

Συνδυασμός «ΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» 5 έγκυρα ψηφοδέλτια δια 25 

συνολικός αριθμός ψηφοδελτίων = 0,20 Χ 5 = 1 εκλέγει 1 εκπρόσωπο. 

Συνδυασμός «ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» 4 έγκυρα ψηφοδέλτια δια 25 συνολικός 

αριθμός ψηφοδελτίων = 0,16 Χ 5 = 0,8 εκλέγει 1 εκπρόσωπο. 
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Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΥ» 1 έγκυρο ψηφοδέλτιο δια 25 

συνολικός αριθμός ψηφοδελτίων = 0,4 Χ 5 = 0,20 δεν εκλέγει εκπρόσωπο. 

 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:  
 

Από το συνδυασμό με την ονομασία «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ»  

1. Φασομυτάκης Ιωάννης του Ζαχαρία, έλαβε οκτώ (8) ψήφους (εκλέγεται) 

2.Αρμουτάκη Βασιλεία του Ζαχαρία, έλαβε επτά (7) ψήφους (αναπληρωματικός) 

 

Από το συνδυασμό με την ονομασία «ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»  

1. Νικολακάκης Ιωάννης του Αριστείδη, έλαβε επτά (7) ψήφους (εκλέγεται) 

2. Θεοδωράκης Γεώργιος του Κων/νου, έλαβε έξι (6) ψήφους (αναπληρωματικός) 

 

Από το συνδυασμό με την ονομασία «ΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»  
1. Μαθιουδάκης Ιωάννης του Γεωργίου, έλαβε πέντε (5) ψήφους (εκλέγεται) 

2. Σταθοράκης Γεώργιος του Στεφάνου, έλαβε τρεις (3) ψήφους (αναπληρωματικός) 

 

Από το συνδυασμό με την ονομασία «ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»  

1. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία  του Ηρακλή, έλαβε τέσσερις (4) ψήφους 

(εκλέγεται) 

2. Ρομπογιαννάκης Αχιλλέας του Ιωάννη, έλαβε τρεις (3) ψήφους (αναπληρωματικός) 

 

Από το συνδυασμό με την ονομασία «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΥ»  

1. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης του Γεωργίου, έλαβε ένα (1) ψήφο (δεν εκλέγεται) 
 

Ως πέμπτος εκπρόσωπος του Δήμου αυτοδίκαια ορίζεται ο Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος του 

Ιωάννη. 

 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

                                                       ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                              ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Φασομυτάκης Ιωάννης, 2)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 3)Νεονάκης Ευάγγελος, 

4)Σκαντζάκης Ιπποκράτης, 5)Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 6)Πωλιουδάκης Ανδρέας, 

7)Φανουράκη Στυλιανή, 8)Νικολακάκης Ιωάννης, 9)Καρανδινός Στυλιανός, 

10)Θεοδωράκης Γεώργιος, 11)Καργάκης Νικόλαος, 12)Μαρκάκος Κων/νος, 

13)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 14)Καργάκης Εμμανουήλ, 15)Μαθιουδάκης Ιωάννης, 

16)Αλμπαντάκης Χαράλαμπος, 17)Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα, 18)Σταθοράκης 

Γεώργιος, 19)Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία, 20)Κουρτάκης Ζαχαρίας, 
21)Ρομπογιαννάκης Αχιλλέας, 22)Κυριακάκης Αντώνιος, 23)Ζαχαριουδάκης Ιωάννης. 

 

  Ακριβές Απόσπασμα 

          Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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