
Δήμος Τανάγρας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 

3852/2010) και

την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο Δήμος Τανάγρας 

αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες:

Δήμος Τανάγρας με πληθυσμό 19.432 και 27 έδρες

    Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων με πληθυσμό 1.869 και 3 έδρες

    Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων με πληθυσμό 4.587 και 6 έδρες

    Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου με πληθυσμό 4.477 και 6 έδρες

    Δημοτική Ενότητα Τανάγρας με πληθυσμό 3.827 και 5 έδρες

    Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου με πληθυσμό 4.672 και 7 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: 14.123, Ψηφίσαντες: 10.636, Άκυρα: 478, Λευκά: 125, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 603, Έγκυρα : 10.033

Έλαβαν:

Α') «"Εμείς η κοινωνία"» : 6.389

Β') «"σύγχρονη ΠΡΟΤΑΣΗ"» : 2.163

Γ') «"Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ εκεί που ανήκει"» : 317

Δ') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» : 748

Ε') «"ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ"» : 416

Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 63,68% από τα 10.033 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 21,56% από τα 10.033 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ποσοστό 3,16% από τα 10.033 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε ποσοστό 7,46% από τα 10.033 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε ποσοστό 4,15% από τα 10.033 έγκυρα ψηφοδέλτια

Ο Συνδυασμός «"Εμείς η κοινωνία"» πλειοψήφησε με ποσοστό άνω του 50% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων 

ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Όλων των 

Συνδυασμών (10.033) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (27) συν ένα (1)

Θα γίνει κατανομή των 27 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 372

Α') «"Εμείς η κοινωνία"» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 6.389 : 372 = 17 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 

65 ψήφων

Β') «"σύγχρονη ΠΡΟΤΑΣΗ"» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2.163 : 372 = 5 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο 303 ψήφων
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Γ') «"Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ εκεί που ανήκει"» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 317 : 372 = 0 έδρες και έχει 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 317 ψήφων

Δ') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 748 : 372 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 4 

ψήφων

Ε') «"ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ"» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 416 : 372 = 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο 44 ψήφων

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') «"σύγχρονη ΠΡΟΤΑΣΗ"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Γ') «"Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ εκεί που ανήκει"» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α' Συνδυασμός «"Εμείς η κοινωνία"» έλαβε συνολικά 17 έδρες (17 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Β' Συνδυασμός «"σύγχρονη ΠΡΟΤΑΣΗ"» έλαβε συνολικά 6 έδρες (5 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ' Συνδυασμός «"Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ εκεί που ανήκει"» έλαβε συνολικά 1 έδρες (0 + 1 + 0) του Δημοτικού 

Συμβουλίου

Δ' Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε' Συνδυασμός «"ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ"» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια

Ο Συνδυασμός Α' έλαβε:

       840 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων

       1362 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας

       1399 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων

       1864 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου

       924 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου

Ο Συνδυασμός Β' έλαβε:

       333 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων

       528 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας

       610 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων

       349 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου

       343 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου

Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε:

       51 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων

       49 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας

       232 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων

       128 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου

       288 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου

Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε:

       248 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων
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       54 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας

       72 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων

       22 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου

       20 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου

Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε:

       3 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων

       9 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας

       19 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων

       27 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου

       259 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου

Επειδή δεν υπάρχουν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες στο Δήμο η κατανομή ξεκινά με τον υπολογισμό του 

εκλογικού μέτρου.

Ο Συνδυασμός Γ' με 3 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων με εκλογικό μέτρο 318 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 3

Ο Συνδυασμός Γ' με 9 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας με εκλογικό μέτρο 318 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 9

Ο Συνδυασμός Γ' με 19 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων με εκλογικό μέτρο 318 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 19

Ο Συνδυασμός Γ' με 27 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου με εκλογικό μέτρο 318 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 27

Ο Συνδυασμός Γ' με 259 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου με εκλογικό μέτρο 318 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 259

Ο Συνδυασμός Ε' με 248 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων με εκλογικό μέτρο 417 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 248

Ο Συνδυασμός Ε' με 54 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας με εκλογικό μέτρο 417 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 54

Ο Συνδυασμός Ε' με 72 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων με εκλογικό μέτρο 417 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 72

Ο Συνδυασμός Ε' με 22 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου με εκλογικό μέτρο 417 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 22

Ο Συνδυασμός Ε' με 20 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου με εκλογικό μέτρο 417 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 20

Ο Συνδυασμός Δ' με 51 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων με εκλογικό μέτρο 375 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 51

Ο Συνδυασμός Δ' με 49 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας με εκλογικό μέτρο 375 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 49

Ο Συνδυασμός Δ' με 232 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων με εκλογικό μέτρο 375 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 232

Ο Συνδυασμός Δ' με 128 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου με εκλογικό μέτρο 375 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 128

Ο Συνδυασμός Δ' με 288 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου με εκλογικό μέτρο 375 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 288

Ο Συνδυασμός Β' με 333 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων με εκλογικό μέτρο 361 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 333

Ο Συνδυασμός Β' με 528 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας με εκλογικό μέτρο 361 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 167

Ο Συνδυασμός Β' με 610 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων με εκλογικό μέτρο 361 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 249

Ο Συνδυασμός Β' με 349 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου με εκλογικό μέτρο 361 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 349
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Ο Συνδυασμός Β' με 343 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου με εκλογικό μέτρο 361 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 343

Ο Συνδυασμός Α' με 840 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων με εκλογικό μέτρο 376 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 88

Ο Συνδυασμός Α' με 1362 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας με εκλογικό μέτρο 376 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 234

Ο Συνδυασμός Α' με 1399 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων με εκλογικό μέτρο 376 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 271

Ο Συνδυασμός Α' με 1864 ψήφους έλαβε 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου με εκλογικό μέτρο 376 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 360

Ο Συνδυασμός Α' με 924 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου με εκλογικό μέτρο 376 και 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 172

Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 259 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια 

Δηλεσίου

Ο Συνδυασμός Ε' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 248 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια 

Δερβενοχωρίων

Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 232 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια 

Οινοφύτων

Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 288 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια 

Δηλεσίου

Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 167 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια 

Τανάγρας

Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 249 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια 

Οινοφύτων

Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 349 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια 

Σχηματαρίου

Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 343 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια 

Δηλεσίου

Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 360 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια 

Σχηματαρίου

Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 172 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια 

Δηλεσίου

Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ακόμη 1 έδρα λόγω του πλήθους των 924 έγκυρων ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου

Τελικά για τον Συνδυασμό Α' «"Εμείς η κοινωνία"» η κατανομή των 17 εδρών έγινε ως εξής:

   Α': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων

   Α': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας

   Α': έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων

   Α': έλαβε συνολικά 5 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου

   Α': έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου

Τελικά για τον Συνδυασμό Β' «"σύγχρονη ΠΡΟΤΑΣΗ"» η κατανομή των 6 εδρών έγινε ως εξής:

   Β': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων

   Β': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας

   Β': έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων

   Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου
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   Β': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου

Τελικά για τον Συνδυασμό Γ' «"Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ εκεί που ανήκει"» η κατανομή των 1 εδρών έγινε ως εξής:

   Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων

   Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας

   Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων

   Γ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου

   Γ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου

Τελικά για τον Συνδυασμό Δ' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» η κατανομή των 2 εδρών έγινε ως εξής:

   Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων

   Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας

   Δ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων

   Δ': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου

   Δ': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου

Τελικά για τον Συνδυασμό Ε' «"ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ"» η κατανομή των 1 εδρών έγινε ως εξής:

   Ε': έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Δερβενοχωρίων

   Ε': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Τανάγρας

   Ε': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Οινοφύτων

   Ε': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σχηματαρίου

   Ε': έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Δηλεσίου
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