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ΔΗiloTlκEΣ EκλoΓEΣ 2ο1ο

ο ΓlEPlΔΗMΩΝ ΝοMοΣ κAl
ο ΠEΡ! El(ΛοΓΗΣ ΜΕΛΩΝ TΗΣ BoYΛΗΣ TΩΝ AΝTlΠΡoΣΩΠΩΝ ΝoMοΣ

EκΘEΣH Et(ΛoΓlκΩ]ιl EΞοΔΩ!{

Ξγιil, ο/η ....,,.'.'......,.. ..... εκλογικΦξ

αvrιπpδoωπoq του/ηg .., UTτοψη(piοu/αq

Ψα ει<λoγt αro αξ(ωμα τοu Δημiρxοu/Mθλοuq τοu Δημοτικo0 Σuμβoυλloυ τοu Af1μοι.l

.r.r.lr.rι...rri' τηq Eπαρxtαξ ........... .,.. διαβιβoζω τηv

πιο κ6τcρ θκΘεαη, αvαφoρικd με τα εκλογικ& *ξοδα τοulηq πιo π&vω υποι$ηφ[oι.l/αg, για τιq

Δημoτικlq εκλoγθg'ηq 18ηξ Δεκεμβρtou, 2Ο16.

{'Η οοtκlq οlη υποΨiφlοe,/ο 6plαε τοY εαuτd τοulηξ οrq εκλογlκδ οvτrπρ6Eωπο}.

για εκλoγτ1 στo Φtωμα τou Δημiρxοu/λdtλoυq Aημoτικο0 Συμβουλtου τομ Atμοu

.Anι.ιιo.μ.*2τρ!...'. τηq Επαp11ioq..Α.ΜΛno μf-.Zτοt' εvepγιΙrv ωξ eκλoγικξ

αvτιπρθoωποξ για τοv εαυτ6 μου, υπoβdλλιο τηv πιο κlτω θι€εαη, αvαφορικ6 μs τα

εκλογικ& εξoδa μοu για τιq Δημοτκθξ εκλaYθq τηs 18ηq Δεκeμβρtoυ, 2o16.

Elcπtp*ξaq:

Να δoθεi το 6vομα και πθμYpαφt] κfrsε
προοΦπου, {ouμπεpιλαμβαvομ*vου tΦii

τoU uποψηφiou} λsφιηq, ετοιρεtαq fi ου-
vεταιριαμoO, παρa τou οποlοu ελfιΦηoαγ
xριlματα, τ[τλοq f1 πολι3τιμο otπ6},λαγμα
για *ξolα που 6γιvαv για λογαμααuθ i
oε οxfοη fl παρεμπιrπΟγrωξ κατt τιq
εκλοYsq και το ποοδ που ελι1Φη απΦ θvα
θκααrο πρδοωπο, λθoxη t auγεταιμoμδ
ξεxωριαrd και vα δoΘο0v λεrπoμθpειεq
για κ6Θε πoσ0, elγ το0το ελflφθη g}q συ-
vειοφoρ6, δfrvειo, κατ&θεοη t1 fι\λωc.
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1.

t

'Eξοδα:

Πληpωμθq που θγιvαv ατιΦ τοv εκλογικΦ
αvτιπρΦαωπο'

Πpooωπικ6 *ξοδα που τιληρΦθηκαv απl
τovlηv ιlποιpf1φιο1α {vα δoθεl το lvομα
και τlεριYραφf1 κ&θε προοΦπoυ προξ Tσ
οπoΙο θΥιva η τιληρωμt t(αι τo ποο6 ποu
rιληρΦθηκs <rrοv καΘ*ιrα, ξε1ωριαrl}.



4.

Tο 6vομα και η αvαλογtα και τo ολικΘ

ποοδ τηq rιληρομιlq oε κtθε πp6οωπο
Ποu Cιπασxολfιθηκε ωξ αvrπΦοΦΠξ,
{ουμπεριλαμβαvομ6vου και τοU'ε:<λο-

γικo0 αvτιπροοΦποu}, υπo}ιλtJλoυ η
κλητt1ρα.

Tα οδoιπopικf θξoδα και oπoιαδf;πoτε
6λλα θξoδo πou θγιvαv cπ6 τοv1ηv uπo-

Ψτ1φιo/α η τov/ηv εtιλοYικΦ αγτι-
πpΟoωπ6 τοu, για λογαριαoμ6 αvιι_
προοΦποu, tαυμποριλαμβαvομθvou του
ει<λογuο0 αrrππροoΦπoυ}, ιπαλλf1λου f1

κλητ|ρα.

Tα θξοδα πoυ θγιvαv για:

{α) διοφημlοειq οε ραδtoφωvικοι}q και
τηλεorπικο$q οp1rαvιoμοιlq

(β) διαφημtgtιξ oε εφηιεptδη, τΙεριο'
δικd και διαφημιαrικ*q πιvακlδεq

'Oλα τα 6λλα θξοδα πoυ θγιιlαv t1 θχουγ
αvαληφθεt.

7. Tξ αμφαθητo0μEYΞq απαri|οεlg:

{Πε'pιγρiΨετε τo θvoμα κClι τα αroι1ε[α
κ&θε πρooΦποu, τoU οπolou η απαtτηαr|
αμφιΦητεtτ{lι, τC} ποαδ ηξ απαlηoηq
και τolγ αγα8dlv, τηq εpγαolαq fi fλλωq,
π&vω αrα οπο{α αηρ{ζεται η απα(τηαr1}.

8. Απεlτ{αεlξ ποu rεu sξοφλfi8ηxαv:

(}rlα δoθο0v οroι1εlα για το 6voμα και
τηv πεpιγραφfi κdθε πρoαtilπoυ πρaξ τe
οποtο οΦe[λεται τθτοιo απαlηοη, τo
πoαδ ηq οπα1τηoηg αγqθΦγ, Tηξ εp_

γαα1α€ και dλλωv' oυvεrιelα τωv oπo[ωv

oφεΙλεται η απαΙηoη).
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Εκλογικlq Αvrιπρ6οωπη
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Ημερoμηγlα, .'..' le f .' Ω.ι'f .''k.I'* -.'.'.'.''.


