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για εκλογf1 ατο αξ{ωμα τοι.! *ruldfi]ου*n*λοuq του Aημοτικο* ΣuμβοuλΙeω του Aξμαυ

.λ\\\\a.Kai}9.')ι"." .."i.r.''i}' τηξ Eπαρ}tιαq ...h\\\\!.Eιq.a\-\δ διαβιβfrζω τηv

πιο κ&τω *κΦεαη, αvαφορικd ιtε τcι eι<λογικ* *ξο&α τοι;/ηq πεο n*γω uπο$ηφ{οu/αq, για τιq

Δημοτικ*q eκλογ*q τηq 1&ηq &εκεμβρ{aυ, Eθ1l.

{'}l *αfiκtq o/η ιrποψξφ:οglα *ploε τoγ εαυτ6 του/ηq arg εκλογι116 αvrιπp6αωπο}"

Ξγe, y{η....B.h.2lNΚ\\,..,....Y".Νr\"\-\\{."........'.,.. uποι$ttφιρdrα

,fισ eκλoγf1 στο αξiωμα Τeu Αημ&ρ3qουΛfi*λουq Aημ*τικοιJι ΣυμβouλtοU τsυ Δ*μαυ

."\\\\\Ω.[E.ts'.a::\,"...,,.. ιηq Eπαρx{αξ .-.'..Sr}\.$9.xg"tβ.}, εvεργΦv ωξ εxλογικ*q

αvτιπρΦοωποξ για τοψ εαuτ* μου, υποβ6λλω τηv πιο κ&.ταl *κsεοη, αvαφορικf μ€ Τ{t

eκλογικ& *ξοδ& μaU Υιfl τιξ Aημοτικθξ εκλογθq τηq t8ηq A*κei"Φpiου, 2Φls.

ΞrrιρGξεIq:
F'Ια lοθεt το $vοg.ια και περιγρ{lφξ κ&8ε
rτρ,οσ{,bπGιJ, {οuμπεgtλαμβaψομξvοu }ξαι

του UΙιoψηφtαυ} λ*crxηq, εταφε{αq fl αu-
vεταιpιαμοι}, παρ& του οπαlοu eλftrφβηααv

χρηματα, τ[τλοq η πολι1πμο αvrfλλαγμα
για tξοδα που θγιvαv για λογαpιασμΦ η
αε ry&αη fl παρεμπιτπsγrωq xατ* τιξ
εκλ*γ*q και τΦ ποο6 που ελfιιsη απo *vα
&καπο πρ6οωπΦ, λ*αp1 ξ ουtεεταιμαμΦ
ξεtrqωριοτδ κfiι v* δο9ο$γ λεrπομ6pειεq
για κ&θε πoσE, ε&γ τοι}το rληφθη {d,ξ συ-
vειοφορ&, ldvειο, κατ*8εαη t1 *λλt }ξ"

TγΓ1οΞ 2

t

#,

'Eξοδα:

ΓTληρωΦq ποu *γιvαv απs τοψ εκλομκθ
αvrιπsαωπο.

Γlροοωπικ* *ξοδα πou rιληρΦ9ηxαv απΦ
τοv/ηv υπο$i1φιο/α {vα δo8εi το δvομα

'ξαι 
περιγραφι\ κlθe πrcgcirπου Tτpοq το

*πο[ο 6rρvε η Eτληρ{t}μτ1 κα} ΤΦ ποσ6 που
π&ηρΦ9ηκε ατοv καθ*vα, ξεxωριαr&).
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To 6vομα και η αvαλογ[α κοι το ολικ6
ποo6 ηq rιληpιrιlq οε κfθε πρθaιεnο
ποu απαη(ολτ1Eηκe εοq α'rτιπΦσο}ποq,
{αuμπεpιλq.ιβαvoμ*vου l{αι τoU .ει<λο-

γιt{Φi, αιπιπροαΦπου}, υπαJtλdλοu η
κληfiρα.

Tα οδοιπορικ& tξofo και oποιαδξποτε
fλλα θξοEα που tγιvαv αττΦ τοv/ηv uπο-
Ψtφιο/α ftr τοv/r1v εκλογικf enrτμ

φ6αοyπ6 τοu' για λaγαpιααμΦ αtπι-
πρoαΦπομ, (cnιμπepιλαμsαγoμ*vοu τοu
eι<λοYκοι} αvππρoεdιπου}, ιπαJιλtλου ιi
κλητiρα.

Tα θξoδα πoυ θμvαv γπ:
(α} διαφrlμtoειq αε ραδιοφαr'fικΦιlξ t(αι

ηλεοrπικο0q οργαvιoμοξ
(β) διαφημiαeη οg eφηrεptδεξ, rτεpιο_

δυ<f και διαφημιαrιx*ξ τπγακ{δεq

'σλα τα Φλλα θξοδα ποu Eγιvαv f1 θgουv
αvαληφθεi.

7" nq αμφtαsητos$gγgξ αrεrτιiaεlg:
{Πεpιγρdιμετe το Φvομα και τα αrοι1εtα
κtθε rφοαιΙlπου, ΤοU oποlου η απαtτηη
αμφιΦητεtται, τo ποοd ηq ατια[τηαr1g
!(αι τ*lv αγαθΦv. ηq εργααlαq ξ &λλωq,
πivΦ οrg οπolα οηpξεται η απiriτηαr1},

8. Λπαlτ{treΙξ πoι, δετ εξοφλ{θηκαY:

{hΙα lοθο0γ αεοιxεlα γι€ το Φvομα ι<αι

τηγ ετεμγραφfl x*θe προοΦποu rΙροξ το
οτιo{g oφeλεται τ*τοια απα{ηοr1, το
ποο6 τηξ απα{ηαηξ αγαθΦγ, ηq εp-
Ytrσιgξ και dλλωγ, aυvεrelα τιev oποti$I
οφε[λεται η απα{ηοη}.
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