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Εκ€EΞΗ EKΛοΓΙKn]ιΙ EΞoAΩttl

*γcο, ο/η

αvrιπρδoοποξ του1ηξ .., υπ(}ψηφiou1αq

για εκλογt} αrο αξ{ωμα τοU Δημ*p1qου/Μ8λουq τcυ Δημοτικoιi Σuμβοuλlου zou &flμου

ηq Eπαρχtαξ ........... .,.. διαβιβ&ζω τηv

rιιο κ&τω sκΘεαη, αvαφοpικd με τα oκλογιx& θξ*δα Τοι.!lηq πι* πsvιο uπο$ηφlοu/αq, για τιq

&ημοτικ*ξ εκλογ*q τηq 1sηq &,οκsμsρiοu,2Φ1E.

('*'* οα*κlq c/η ulτοψξφlοqlο 6ρlαa τογ εαuτδ τοulηq οrq εκλογlx* αrτmp6οωrrο}.

ΕγΦ, ο/η '"".Γε"'e'r'Ω'a'E'""".''Χ"H'Ι"7"'ξ'θe a!''0-Σ'/Ω,L-,."...'......,,.. υποψηφιοqlα

για *xλογξ σtο αξΙωμα τξ}U Αημ&p3qοι:iΜ*λουq Αημοτιx*ιi Συμβauλ{ου τΟυ *ftμgυ

l'il"fl-ι:s"ir-ο.f-'....ηq Eπαρ34iαq /'.ftfr'οx!ΣT'ar-'.', εvεpγιilv ωξ εκλογικξ

αvτιπpδoωποq για τοv εαuτ* μου, υπoβ*λλω τη\, πιο κΟτω 6κsεση, αv{Ιφορικ6 μο τα

εκλoγιx& iξοδn μoυ για τιq Δημoτικ*q εxλoγ*q τηq 18ηq Δεκεμ$ρiοu, 2Ο16.

Ξltrrιρiξεtg:
F,Ιq δοθεt το δvομα Xαι Ι:gpιYραφξ κd8ε
προαΦnοu, {ουμπeρλαμpavομlvοu και
τoU υ?loψηφtου} λθοxηq, *ταφε[αq fi ου-
vεταlpιoμο*, πap& τoυ οποlοu ελf1φ&ηααv

1ρξματα, τiτλοq f1 πολ0τιμo απfλλaγμα
για *ξοδα ποu *γιvαv γι* λoγοριασμΦ η
αo φ1θη f1 nαpεμπιrπsvrωq κατ& τιq
ακλο\r*q και το ποο* που *λf1φ*η απ* ivα
€καcrι'ο πρsοιεπo, λ*αxη fi αuvεταιpιομi
ξε1ωpιοτ& και vα δο0οι3ιl λοεπομ*pειεq
για κ*θε ποσ6, εEv το0το ελtφ9η {ξ σu_
vειοφορ*, δfvειο, κατ&Qεαη η &λλa}ξ.

'Eξ*δα:

Πληpωμ€q ποu θγιvαv απ$ τοv εκλογικΦ
αγτιπρ*αοπ*,

Πρooωπιxi *ξοδα που τιληpΦθηκαv απ6
ΤΟv/ηγ uπο$ξφιο/α (vα δoθεi το θvnμα
κ(ιι πεβlYραφt1 κ68a προcΦποu Ιlpοξ Τo
onο{o *γιvε η ΤΙληpιυμi {αι ΤΦ ποαs π*υ
πληριilQηκε αrov κq$*vα, ξexωριατ'i).
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3. Το *vαμα και η αvα&*γ[a και το *λικ*
ποοδ τηq πληpωμξq αq' *q&**' πρsαιι:n*
Ττ*U αΤτααXολτ1sηκa ε*ξ αvτιnpΦσΟ}Υτβξ,

{ouμl-tεpιλαμβ*γαμ*vου *{αι Τοιj'erJuφ-

γικοιi αlπ'ιa:p*α&nοu}, ι:nαλλξλ*ιl Φ

xλητ{pα.

Τα αδοιπ*pικ* *ξαlα και οποιαδ{nοτ*
*λλα &ξοs* rεοι.: *γιvαv απ& τ*vlηv uπο_

$*'φι*lα fi τοvlηv axλ*γικ* αγTι-
np*αωπ* τ*υ, για λ*γαpιαcμΦ {rγτμ
np*α&τι*u, {αuμr*gpιλαμβ*vομ*v*υ τ*υ
ε**\ογ*κο* αvτιnpοα&n*ι*}, ι:n*},λξ}ιοu ξ
xλητξpα.

s. Τα '&ξ*&α xτ*υ *γtvαtε γι*:
&emφηψl**ιq #* pα&ιαφωvικΦι}q κ*ι
τηλeοπτικοliq οργαvιομ*ι)q

&ιuq#ηw{**zq' εxx εφημp{fi eq'' we*a*-

lικ& κ*ε lι*φημιmιεε*q nιιlαxifi*q

'*λα τα &λ&α *ξpl* π*ι,l &γιγαγ * *X*υγ
εxγαληεp*c{,

7- Υ *q *Ψφag Φgaτ**μ *w*q *raα *γr}*εl ξ :

{fiapιγp*ιΦ*τe τ* *v*μα Κα{ Τ& *rr*tqxla
x&*α np**ε*ftml,, ?Φιj *reφi*υ η αrx*iτηm1
αμφaαβητ.*,lται, τ& rια** ηq mττα&zηαηq

Kαι ?e*v αγα&ιi:v, τηξ *pγ**l*q ξ *λλωq,
rτ&wει: αγα αn*{* txηp{ζazαzη ατek{τηοτ1}"

&r'cα lr$*εεq gg* gJ &mw *ξ*φ&Q&ryx*ax ;

{l** s*Φαι}v m*τ'sαLa lλΩ Τα *v*μα ιeαι

Τηγ fiepιγpeφ* x&s* xρarεi:;τ*υ Rp*q Τe
*n*{ο *φ*Lλrται t*τΦια αττα{ηαη, το

γΦσι*ξ κ*ι &λ}.ωv, αμιε*:τg{α γωγ οπο{ωv
οφε[&aται η *m*iτη*η}.
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