
 

 

ΠΡΑΞΗ υπ’ αριθμό 61/2019 

και ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

της 26
ης

 Μαΐου 2019 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

του Δήμου ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών 

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου 

 

 Αφού έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 

3852/2010 και τα εκλογικά στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων 

του Δήμου  Μυκόνου των εκλογών της 26
ης

 Μαΐου 2019 προέβη στην 

κατάρτιση του κατωτέρω πίνακα αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας 

στον ως άνω Δήμο και στη σύνταξη της σχετικής Πράξης. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Ψηφοφορία 
Εκλογικά 
τμήματα 

Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Έγκυρα Άκυρα Λευκά 

26ης.5.2019 18 9.001 6.350  6.100 217 33 



 

α/α Συνδυασμός Ψηφ/ια Ποσοστό 

1 ΜΥΚΟΝΟΣ Πρώτη Ξανά   2.825 46,31 % 

2 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 2.466 40,43 % 

3 ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ     809 13,26 % 

 

Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων:  

Εννέα χιλιάδες ένας (9.001) 

Αριθμός ψηφισάντων εκλογέων: 

Έξι χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα (6.350) 

Αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων: 

Έξι χιλιάδες εκατό (6.100) 

Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: 

Διακόσια δέκα επτά (217) 

Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων:  

Τριάντα τρία (33) 

 

Εκλογική δύναμη συνδυασμών: 

 

1. Συνδυασμός «ΜΥΚΟΝΟΣ Πρώτη Ξανά!» 

Δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε (2.825) ψηφοδέλτια 

2. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 

Δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι (2.466) ψηφοδέλτια 

3. Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ» 

Οκτακόσια εννέα (809) ψηφοδέλτια 

 

 

 

Επειδή κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η 

ψηφοφορία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 § 1 του ν. 3852/2010, 

θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 02 Ιουνίου 2019 ανάμεσα μόνο 

στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις 

περισσότερες ψήφους, ήτοι μεταξύ των συνδυασμών: 



1. Συνδυασμός «ΜΥΚΟΝΟΣ Πρώτη Ξανά» με υποψήφιο 

Δήμαρχο τον Βερώνη Χρήστου του Γεωργίου και 

2. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» με υποψήφιο 

Δήμαρχο τον Κουκά Κωνσταντίνο του Παναγιώτη. 

 

Ο παρών πίνακας ως και οι συνημμένοι πίνακες αποτελεσμάτων της 

ψηφοφορίας, στους οποίους αποτυπώνεται η εκλογική δύναμη των 

συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα, εκλογική περιφέρεια, δημοτική και 

τοπική κοινότητα ως και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης των 

υποψηφίων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, να δημοσιευθεί με 

τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δικαστηρίου και 

αντίγραφό του να διαβιβασθεί στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προς 

γνώση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας. 

 

Σύρος, 30 Μαΐου 2019 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Σύρου 

 

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου  

 

 


