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c} ΠEplΛΗMftΙι| f{ΟΜθΣ ι{Αt

Ο Ι]EΡι E*'nΟΓΗΣ MffiΛftλlTl-,it BΟγΛΗt Tfihl ΑΝTlΠpΦΣΩΠΩΝ r{οMοΣ

ffi θζΦ EtΗ Et{JιΦΓl ldft Ιιt E fi ΦΔΩN

αvτιrΙ$}t}€J{"ι}ποq τeυ/ηq .., UπoψηφΙου/αq

για eκλ<rγξ αr* αξ{t*μaι τοu &ημ&r:xφu/Μ&λοUq ΤΦU Λημοτικμp Συμβουλ[oU τοu Δf1μoυ

'A**r}".ρ-5..."".,".,,l,Δr'!9l.{'rηε; Enαp14ιαt "..fiμμ.θ'.Λ'^I";.la',)..".'......'.'διαβιβfζω τηv

rιι* κlτω *κθeι'τη, αvαφοpικr μr Tfl εκλογικθ *ξοδα τοu/ηq πιο nlvω υποιpηφtου/αg, για τιg

Λημοτικ*q εκλογιiqτηq 1 8ηq Δεκ*μβρtοu, Q016.

{"F{ *αΦκlE οlη υtεοιpflφwglα Φplοε ?ογ εαυτl toυ/ηq ιεq εκλογtκδ αvτlnρδαωπο}.

γι(} *tc<λι:γη ejΓfs αξiεll1.ια τ$υ &ημ*ρpου/&ifλουq &ημοτικοι3 Συμβουλ(οιJ τGU Δftμου

.' fi.μoy'Η9'9.1......"....,.,''...qq Eπαρ1{εq Aμμog,ι*aα9r.".. ...., εvεpγΦv ωq aκλογικ6q

ι}vΤξπr}Φ{$$j!"IΦE γιff τ*ιy egι.lτο μοιl, υrι*βdλλω Τηv riιο κΦτω tκθεση, (Ι\rαψoBικd με τα

*κλογικ& *ξcrι1 μsU γι{1 τιg Δr1μiοτικ*q eκλογθξ τηξ 18ηξ ΔεκεμβpΙου, aols.

EιεεrρΦξεεg;

Νrr l*θεt τei *vι:μ* Και 'fx*Φιγρα{pι] κ&lε
ιτpοsd:ποιl, {ουμ:τ*ριλαι.ιβαvομ*vου και
tξ}ιJ UΙτι}ιμι]φ{οι.l) λ*ο1ηq, εταιpεlαq fi οu-
vεταιμιαμοι3, παρ* τοu *τιο[ου ι:λf1φθr1ααv

Xp*i"ιατα, τ[tλοE fr nολιiτιμο αvτ&λλαγμcι
για *ξeδα π*υ sγιvαv για λογαριασμο t'l

αι: αμ€;οτ1 t'1 παρεμ'αιrπsvrωq κατΦ τιq
εκλογ6q Kαι τΦ ποgΦ που *λfrφθη αtτθ *vα
sκαα'τei π6t*ετωπΦ, λ*αxη fi οuvεταιpιaμθ
ξεgωριοτΦ Ι{fiι Vffi δοsοιiιl λεrετομθρειεξ
για κdιθε πι}ζΣΦ, εΦιr τοι3τti ελf1ιpθη ο}q σU-
vειrrφοpι1, δ*vεπl, i{ατ(ιfJθff{ t1 *λλωq.

'Eξοtiα:

1" fIληρ*ιlμιbq rιοu θγιvαv απδ τοv εκλογικ6
αvτιπρΦαωrιο.

., ['fpαε:ωπικ& Φξ*δα π*ιl rιληptilsηκαv αιιs
ΤΦψ/ηv ι.Ιftδiι,γl{Ι}isrα {velι lοθ*t τ* ι5vομα
riαι Tisριγρ{*φιt κ*θ* πμοεlΦtτου rιρΦq Tο
ε:πι:[ε: Φγιvε η 'nληρεηlg'ιi'i }irnι τΦ πΦΦΦ ποu
riλι1pΦ{9ηκc qyτοv κeιΦ*vα, ξεxωpιοτΦ}"
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Tο 6vομα και η αvαλογ[α και το ολικ6
ποοΦ τηg πληρωμηq οε κdθε πρ6οωnο
nοU αl:α$χολt1Θηκg ωq αvιιπρ6t ωποq|
(αυμπεριλαμβαvομ*vou και τοU'εκλο-
γικο0 αvτιπροαtilπου), υnαλλf1λου η
κλητι|ρα.

Tα οδοιποpικΦ *ξοδrr και οποιαδl]ποτε
θλλα θξοδα που θγιvαv απ6 τοv/ηv uπο-
ι$fiεpιο/α η τον/ηv εκλoγικ6 αντι"
npΦoωπl του, γιq λογαpιααμ6 αvτι-
προαΦπου, (αuμπερΑαμβαvομθvου τοu
ει<λoγικο0 αvτιπροοΦπου), υπαλλf1λου f1

κλητf1ρα.

"Γα $ξοδα που θγιvαv για:
(α) διαψημtαειq *ε ραlιοφωvιltοι3q και

τηλεοπtικοιiq oρYαvιομοΦE

(β} lιαφημiαειξ αε ιιψημptlεq, rΙsριο-
δικ* και διαφημιατικ*q πινακlδεq

Ολα tα cιλλα *ξοδα ττοu sγιvαv fi *3xουv
αvαληφθε(.

7" Tεq αμφlο{9ητοΦΙrεsεθE οπgffitlgειξ:

(Πεpιγρ&$ετε το Φvομα 1{αι Τ{ι αrοι1qεlα
κcr8* ιτροαιilTτBU, τοι, οnοΙΦυ η απαiτηοτ1
αμφιαβητε[ται, τo iτοι:l ηq απα[τηαηq
και τωv αγαΦιi:v, τηq *ργοα[αq t &λλωq,
nΦvω οτα ιrπο{α αηp(ζεται η απα{τηοr1).

s. &tεαlt$αΦιs rrΦu lgιε υξ:οφλιtΘηκαυ;

(Να δοΘο0ν αroι1ε1α γι{1 Το lvομα και
τηv πrριγραφft κdιθε t'tροαΦπου tΙpΦq Tο

οποlο οφε[λεται τ*τclια απα{ηοη, το
ποαl ηξ αnα{τηι:ηq αγαθιbν, τηq εp-
γασtαξ κοι dλλωv, sυvεπεlα τωtl οποlωv
οφεΙλεται η αnatτηοη}.
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