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ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26/5/2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
2 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ - KNOROVA NATALIA του ZDENEK
3 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΒΥΡΩΝ  του ΜΙΧΑΗΛ
4 ΚΟΥΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6 ΣΜΥΡΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7 ΤΣΕΠΕΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΙΜΙΛΙΟΣ
8 ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 ΑΝΘΟΥΣΗ-ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ
2 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
4 ΛΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5 ΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ
8 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
9 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

10 ΠΙΠΕΡΑΚΗ - ΠΟΡΦΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
11 ΤΖΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ
3 ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5 ΚΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
7 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΡΟΥΣΣΟΥ
8 ΣΥΚΙΩΤΟΥ-ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

    Ο υπογράφων δηλώνω ότι με την παρούσα καταρτίζω Συνδυασμό με το όνομα ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  και έμβλημα που αποτελείται από τη λέξη ΛΑΪΚΗ, από κάτω τη λέξη 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση  

προς τα αριστερά, που θα πάρει μέρος στις δημοτικές εκλογές της 26ης/5/2019 στο Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ   
και παρακαλώ να ανακηρυχθεί, ως έγκυρα δηλωμένος.
    Η δήλωσή μου περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο και τους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους, σύμφωνα με τα παρακάτω:



9 ΦΥΤΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2 ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ-ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3 ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5 ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
6 ΛΙΟΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
7 ΜΑΝΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
8 ΜΠΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
9 ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10 ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
11 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12 ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14 ΤΡΙΧΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Επισυνάπτονται στην παρούσα:

α)

β)

γ)

δ) Το έμβλημα του συνδυασμού (σε διαφάνεια).

Ένα (1) Διπλότυπο Είσπραξης Δημόσιου Ταμείου για την αξία παραβόλου διακοσίων (200) € και 
Σαράντα δύο (42) Διπλότυπα Είσπραξης Δημόσιου Ταμείου για  την αξία του παραβόλου των πενήντα 
(50,00) € το καθένα, που βεβαιώνουν ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος έχει καταθέσει ποσό διακοσίων 
(200,00) €  και καθένας από τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους έχει καταθέσει ποσό πενήντα 
(50,00) €.

Ειδικότερα για την υποψήφια δημοτική σύμβουλο ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ - KNOROVA NATALIA του ZDENEK, 
πολίτη της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, χώρας κράτους μέλους της Ε.Ε. επισυνάπτονται στην 
παρούσα:

 Σαράντα τρία (43)  Πιστοποιητικά γέννησης υποψηφίων, στα οποία βεβαιώνεται η εγγραφή μας στο 
Δημοτολόγιο του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ που θέτουμε υποψηφιότητα, ή πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης του Δήμου στον οποίο είμαστε υποψήφιοι, στα οποία αναγραφόμαστε οι υποψήφιοι και με 
επισήμανση ότι είμαστε δημότες του δήμου αυτού

 Σαράντα τρία (43) Υπεύθυνες δηλώσεις  ότι αποδεχόμαστε την υποψηφιότητά μας για το 
συγκεκριμένο αξίωμα και όπου ο καθένας από εμάς είναι υποψήφιος, με το συνδυασμό  ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ότι δεν έχουμε στερηθεί κανένα πολιτικό δικαίωμα και δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό μας τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του Ν 3852/2010 .



            4 / 5 / 2019

Ο δηλών και υποβάλλων

ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ Υποψήφιος Δήμαρχος

α) Βεβαίωση εγγραφής (πιστοποιητικό) της στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του δήμου Πλατανιά όπου είναι εγγεγραμμένη και στον οποίο θέτει 
υποψηφιότητα.

β) Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ ή παράβολο ή ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο 
προκύπτει ότι έχει κατατεθεί υπέρ δημοσίου το ποσό των πενήντα (50) ευρώ. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει:
     
     i) την ιθαγένεια και τη διεύθυνση κατοικίας της στην ελληνική επικράτεια,
     ii) τον εκλογικό κατάλογο του δήμου Nitra Σλοβακίας, όπου ήταν εγγεγραμμένη τελευταία
     στο κράτος μέλος καταγωγής της,
     iii) ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά της δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη
     αποστέρηση των δικαιωμάτων της ή έχει λήξει την ημέρα της εκλογής,
     iv) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14
     του ν.3852/2010,
     v) ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για συγκεκριμένο αξίωμα του δημοτικού
     συμβούλου στο Δήμο Πλατανιά,
     vi) ότι στο κράτος- μέλος καταγωγής της δεν εξέπεσε του δικαιώματος του
     εκλέγεσθαι,
     vii) ότι δεν είναι υποψήφια για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ή 
     κοινότητα ούτε σε άλλο συνδυασμό του ιδίου δήμου ή κοινότητας,
     viii) ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
     οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες και
     ix) την ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος του κράτους-μέλους.

δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (διαβατήριο).


