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ο ΠEPlΔΗMΩΝ ΝoMοΣ ι(Λl
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EKσEΣH EκΛοrΙκΩH EΞοΔΩ!ιl

EγΦ, o/η .,.....,............ .,... ει<λογικ6q

αιrrιπp6οιoποq τou/r|ξ .., Uποψηφιoυlαq

για εκλoγtt αrο αξ(ωμα τou Δημdρxου/Mθλoυq του Δημoτικo0 Σuμβοuλlου τou Δf1μoυ

.r.r......,.,.r.1 ηq EπαρΧtαq ......,.... .... διαβιβζω τηv

πιo κlτω 6κθεoη, αvαφoρικ6 με τα εκλoγικ6 Eξoδα τoυlηq πιo π6vω υποψηφ[oυ/αq, για τιξ

Δημοτικfq εκλoγθq τηq 18ηq Δεκεμβρtoυ,2016.

(H οo6rlq olη υποψ{μoq/ο 6ρloε τoY εουt6 toυ/ηq ιοg εκλoγlκ6 αvππp6αιl,πιo}.

Eγ6l, οty(......,.lΙΛ.t..h}-......bρ..xrs*. ...... UπoψηφιaeJd

για ει<λoγt στο αξtωμα τοU Φsl*.ι/Mθλoυq Δημoτικo0 Συμβoυλtου τoυ Δtμου

.......*ιι*ρ.r...**Ξt#........ ηc Eπαρxhg .......$rmρx..g.:#p-.3..., εvεργΦv ωq εκλoγικξ

αvτιπβoωπoq για τοv εαuτ6 μoυ, υπoβθλλω ηv πιo κ6τω θκθεση, αvclφopικd μe τα

εκλογικd 6ξoδα μou για πq Δημoτκθg εκλoγθq'ηq 18ηq Δεκεμβρtou, 2016.

Elαπρ6ξεlξ:
Να δoθεt το 0voμα και περιγραφι! κ0θε
πρoσΦπou, {ouμπεριλαμβαvoμ€vou και
τοU ιrnοψηφtou) λθοxηq, εταιμ{αq τ] αυ_
yεταιpιoμoι}, παρ& τou oπolου ελt|φΘηααv
χρηματα, τtτλoq f1 πολ0τιμο αtπΟJιλαγμα
για ξοδα πou 6γιvαv για λoγαpιαoμΦ t'1

αε oxθoη /1 παρεμπιrπ6vtωg κατ6 τιq
εκλoγθq και τo ποo6 πoυ ελ'1φtη απ6 6vα
θκααtο πρ6oωπο, λεηιη d ouvεταφιoμθ
ξεxωριατd και vα δοθο0v λεrπoμθpειη
για κ6θε ποσ6, εiγ τo0τo ελtΦη ωξ συ_
veιαφορθ, δ6vειo, κατdθεoι'1 f dλλωq.

Eξoδο:
Πλημlμθq πoυ θγιvαv απ6 τοv εκλoγικ6
αtrτιπρdοωπο.

Προoωπκδ εξoδο πou rτληβθηκαγ απ0
τοv/ηv υποι}f1φιolα (vα δοθεl το 6vομα
κ(ιι περιγραφt! κdθε προoιbπou πρξ τo
οπo1o θμvε η TΙληρα}μfΙ και To ποα6 πou
rΙληΦθηκθ αrov καθθYq, ξexιυριgτ6}.
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To lvoμα κα η αιlαλoγlα κoι τo ολικ6
πoo6 ηq τιληρωμfic αε κ6θe πβoωπo
nοU απασχολtlΦκε ωq ωππρ6σωποξ,
(oυμπερ*αμβαvoμsvoυ και τou .ε'αa-

γικo0 αιπιπpοoΦπoυ), ιπo}λf1λου η
κλrrrrlρα.

Tα oδoιπoρκ0 θξoδα και οπoιαδtJπoτa
0λλα θξoδα πou θγιvαv αrι6 τovlr1v υπo_

Ψt1φιo/α η τov/r1v aκλoγκ6 wπ-
πΦαυιι6 τou, για λογαριαoμΘ αιπι-
πpooΦπου, (αυμτ:gριλαμβαvoμθvoυ τoυ
εκλoγτcoO wτιπρoo6noυ}, υπαλλt1λoυ t
lουτtρα.

6. Tα θξΦα πou θγιvαv γιε:
διαφημtοειg οΘ poδιoφι}vικoιtQ και
τηλεormκo0q oργαvιoμoιlq

6ιαφηβει9 oε εφηl.ιεdδξ, ΓlεFlO-
δυιd και διoφημιαtικξ rιvακlδεs

8. 'oλα τα dλλα 6ξoδα πoυ θγιvοv f1 θ1ouv
αvαληφθεl.

7. Tηομ9lοθητοσμtυΞξ .ltο!τ{σΞtξ:
(ΠepιγΦΨετε τo θvoμα και τα αrοιxεlα
κd8ε προαilπou, τoU oποlou η qπα{τησr|

αμφιαβητεlται, τo πoo6 τη ατutτηαr1g
lωι tωv αγαθΦv, ηq εργαolαq f1 6Μωq,
nΦγω αrα oπο{α οηρζεται η αrια(τηoη}.

8. Απαltfiαεtξ lloυ δw εξοφlltθηrov:
(Nα δoΘoOv ατoι1ε1α για τo 6voμα και
τηv περιγραφt κθ€ε πρoαΦπou προξ τo
orιoto oφalλετoι τθτoιο αrταlηαr1, τo
ποο6 ηq απα(ηαηq αγΦΦv, ηξ str
γασιαξ και 6λλΦv, oιπεπplα τιoγ oποlωv
oφεlλεται η απαlηοη}.
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