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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Ηράκλειο, 21 Μαΐου 2014 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                             Αρ. πρωτ. 78408 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ  
 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου 
 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α’ 87) 

 Tην αριθμ. 06/21-05-2014 πράξη του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με τον πίνακα αποτελεσμάτων 
των Δημοτικών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 στην εκλογική περιφέρεια Νομού Ηρακλείου, 
από τον οποίο προκύπτει ότι για το Δήμο Ηρακλείου κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων και η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (25-05-2014) μεταξύ των υποψηφίων Δημάρχων των 
δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.  

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 
 

Στις  επαναληπτικές δημοτικές εκλογές της 25ης  Μαΐου 2014 μετέχουν οι παρακάτω 
συνδυασμοί για το Δήμο Ηρακλείου: 

 
 
Α’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
Β ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Δύναμη πολιτών, Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Ηρακλείου»  
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φραγκίσκου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Η επαναληπτική ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 25η Μαΐου 2014 ημέρα Κυριακή και θα 

αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί 
με την υπ’αριθμ 55357/2-5-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. 
 
 
Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ  ανέρχονται σε 1 
Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ανέρχονται σε 42 
Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ  ανέρχονται σε 4 
Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας ΠΑΛΙΑΝΗΣ  ανέρχονται σε 1 
Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας ΤΕΜΕΝΟΥΣ  ανέρχονται σε 1 
 
Οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας 1ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ανέρχονται σε 11 
Οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας 2ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ανέρχονται σε 11 
Οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ανέρχονται σε 11 
Οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας 4ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ανέρχονται σε 15 
Οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ανέρχονται σε 5 
Οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ανέρχονται σε 11 
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Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΒΟΥΤΩΝ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΔΑΦΝΩΝ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΠΥΡΓΟΥΣ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ανέρχονται σε 3 
Οι έδρες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ανέρχονται σε 3 
 
 
Για την τοπική κοινότητας ΚΕΡΑΣΙΩΝ εκλέγεται 1 εκπρόσωπος  
Για την τοπική κοινότητας ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ εκλέγεται 1 εκπρόσωπος  
Για την τοπική κοινότητας ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ εκλέγεται 1 εκπρόσωπος  
Για την τοπική κοινότητας ΣΙΒΑ εκλέγεται 1 εκπρόσωπος  
 
 
 Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα 
δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτών.   
 

 
                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 
 
                                                                                                ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ  
 


