
ΤYΠθΣ 
'ΔHiiοTlκEΣ EκΛοΓEΣ 2ο1θ

ο ΠEPl ΔΗMΩΝ ΝoMoΣ κΑl
ο nEPl EκΛοΓΗΣ MEΛΩΝ TΗΣ BοYΛHΣ TΩtιi ΑΝΤlΠPοΣΩΠriΝ r'lοMοΣ

EκΘEΣH EκΛoΓ!κΩ]tl EΞoΔΩ!υ

EγΦ, o/η ."-;.'.""'.""'''"' εκλογικΦη

αvrιπp6οωποg τουlηq "......, Urιοψηιplοu/αq

για ειtλοΥf| αrο αξ{ωμα τοu Aημ6ρ1ου1Mθλoυq τοu ΔημoτικοιJ Σuμβoυλtοu τoυ Δf1μοu

ηq Eπαρ14tαq .......-.. ..,." διαβιβθζω τηv

πιο κ&τω f,κΘεαη, αvαφορικ& μE τα εκλογικ& θξoδα τουlηq πιο πovω υποι}ηφtoυlαq, Yια τιξ

Aημοτικθq εκλoγθq τηq 18ηq Δεκεμβρtου,201l.
('Η oα6xlg ο/η υπo$dφloq/α 6plοε τογ εαuτ6 τoυ/ηg ωg εκλογlxδ αvτlπρ6οωπο).

για εκλογt στο αξtωμα τou Δημlρ1qοulλi|sλουq Δημοτικοf Σuμβoυλtοu τοU Δftμου

x9'tTp..Χ.......,Τηq Eπαp21(αq.....\'*μo'x9s"T.Ρ.:(...", εveργΦv ωq εκλογικδq

avτιπρoeiωποξ Yια τοv εαυτΟ μοu, uποβΦλλω Τηv πιο κlτω θκθεση, αvζtφαρικd με τα

εκλογικ6 θξoδ& μσυ Yιει τιq Δημoτικθq εκλoγθq τηq 18ηq Δεκεμβptοu, 2o1θ.

Εlατιρdξelg:

Να δoΘεl το Οvομα κ(Ιι περιγραtpft κlθε
nροαΦποu, {οuμπεριλαμβαvομθvοu l(αι
τou Uπoψηφlου) λ*φgηq, εταιρεtαξ t αυ_
vεταιριομο0, παρ& του οποtοu ελf1φθηααv

1ρf1ματα, τtτλοg d πολιiτιμο αvr{λλαγμα
για *ξοδα πou *γιvαv για λογαριασμο η
αε α16α11 fi παρεμπιrπΦιπωξ κατΟ τιξ
εκλογθq και το ποοs που ελtφθη απΦ *vα
6κααrο πρ0οωπο, λ*αxη f1 οuvεταιριομΦ
ξε;αριαrθ καt vα δoθοι]v λεrπομθρeιεq
για κ&θε ποσ6, εoγ τοι}το ελtφθη ωξ σU_

vειαφορθ, δfivειo, κατ0θεoη t1 dλλωq.
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'Eξοδα:

Πληρωμθq nοu *γιvαv απ* τοιr εκλογικΦ
αvrιπρ6οωπο'

ΓTpοαωπικ& θξοδα παu rιληρΦθηκαv απΟ
τοv/ηv υπο$/1φιο/α (vα δοθεt το 6voμα
κ{ιι πEριYραφf1 κiΘε προαιirπου πρaq Tο
οπο[ο θγιvε η πληρωμ"l και Tο ποoΦ πoυ
nληρtilsηκε αrοv καθ*vα, ξaχωριαrfi),



Tο 6vομα και η αvαλoγ[α και το oλικ0
ποo6 τηq rτληρωμtq οε κdθε πρΦοωπo
ποU απασxολr]θηκε ιoq αvrιπp6οωπoξ,
(ouμπερΛαμβαvoμ*voυ l(αι τou eκλο-

γικo0 αιπιπροoΦπου), υποMfiλoυ η
κλητftρα.

Τα οδοιπορικθ θξοδα κqι οπoιαδf1ποτe
dλλα θξoδα πoυ θγιvαv απ6 τovlηv uπo_

Ψftφιo/α "l 
τov/ηv εκλογικ6 αγτι-

πp6οωπ6 τoυ' για λογαριοoμδ αγτι_
πρoοιilποu, (αυμπεριλαμβαvομ6γου του
εκλoγικo8 ovτιπρoοιilπoυ), uπαλλf1λοu f1

κλητtρα.

5. Tα θξoδα πou θγιvαv για:
διαφημ[οειq σE pαδιoφ{ovικo0g και
τηλεoτπικοOq oργαvιομoOξ
διαφημΙoεη oε εφημερtδeq, Tτεριo_

δικθ και διαφημιατικθq πιvακlδεg

'oλα τα 6λλα θξοδα πou θγιvαv i 6χουv
αγαληφΘε{.

7. Tlξ αμφlο6ητo$μsreξ απαπι!οεlq:
(Περιγρ6$ετe τo Θvoμα και τα αroι1ε1α
κ&Θε προoΦποU, του oποlοu η απαtτηolt
αμφιαβητε1ται, τo πoo6 ηq απα[τηοηq
και τωv αΥαΘΦγ, τηq εργααlαq f1 σλλωq,
πθγω αrα οπo{α oηρ(ζεται η απα1τηαr1),

8, Aπolτ(αεls πou δεv εξoφλliθηκαY:
(Να δoΘo0ν ατοηε[α για το 0vομα και
Tηv nεριγpαφf1 κoθε προαΦπου προq το
oπo{o oφε[λεται τθτoια απα(ηoη, τo
ποo6 ηq απα(τηαηq αγαΘΦv, Tηξ ερ_

γαolαq και dλλωv, ουvεπε(α τωv oποtωv
oφelλεται η απαtτηoη).
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