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Εγιil, o/η ;"...",.,."...,..., '".,. εκλογικ6ξ

c}trrιnρ*οωπoq τοu1ηq "., uποψr}φ{οu/αq

για εκλοfi crrο αξ{ωμα Tοι.i Δημ&pxoυlMθλουq τοu ΔημοrικοΦ Συμβουλ[oψ γou Δf|μoυ

...rlι...ιι...,., ηq EπαρXlαξ ........... .... διαβιβ&ζω τηv

nιο κ&τω *κθεoη, αvαφoρικ6 μE τα εκλογικd *ξοδα τοu/ηξ πιo π6vι* uποι.pηφ[ου/αg, για τιq

Δημοτικ&q εκλογ€q τηq 1Eηq Aεκεμβρtαυ,20'18.

για εκλογf1 στο αξiωμα T$u *αμlroυ/M$λοuq Aημοτιxοι} Συμβουλ{ου ΤsιJ Δ{μoυ

.Ι\ιxr.rΝ.οt'ιa*ο.x........'ηg Eπαp1tα. λ* l 
.{7.ρ.\.'.........., evεργεδv ωξ εκλογικθξ

αvτιπρΦαωrτΦq για τοιε ααuτ6 μou, uποβlλλω Τηv πLο κfiτω *κθεαη, αvαφΟρικd με τα

εκλoγικ&,eξοδ& μοιJ για τιq Δημοτικθq εκλογ&ξ Tηξ 18ηq Δeκεμβp{οι.l, 2Φ1θ.

Εππρiξεlq:
Να δοθεl το 6vομα και πεpιγραφη κdθs
nροοΦπoυ, {ουμneριλαμβαvομ6vου και
τOU ufiοψηφtou} λttrxηq, εταιρetqE f ou_
vεταιpιoμοι}, nαρ& τ*u οnoΙου ελf1φθηααv

1pfiματα' τ[τλοq t πολι]τιμο αvr*λλαγμα
για θξoδα που θγιvαv για λογαpιασμο η
gε η(θση fl nαρεμnιrrεΟwωg και0 τιq
sKλοY&q Xαι γο τrοαs nου ελf1φθη απ& fvα
&κααrο πρΟαωπο, λ*αxη f1 αuveταιpιoμΦ
ξεχωριατθ κlι vα δo8ο0v λεrπομ*ρειεq
για κθθε πδσΟ, εov το0το ελtφθη ωq συ_
vειοφοp&, δ&vειο, καt&&εαη ft &λλcοE.

Ξξoδα:
Πληρωμ6q που θγιvαv απl τοv εκλoγκi
αιrrιnρδoωnο,

Πρooωπιx* *ξoδα ποu r:ληρd:θηκαv απ6
τοv/ηv υποι}ξφtαlα {vα δοΦε( rο svομα
Kαι πrpιγβαφfi κ&0a πβ*αιieτ"ιoμ tιρΦE Τa
οποtο θγιvο n TΙληρnμI't και Tο ποο* nοu
πληρΦθηκε grογ xαθθva, ξsxωρισr&}.
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a Tο 6voμα και η ovαλoγlα και το oλικ6
πoοδ τηq rιληpωμτ1q οe κ&Θε πρ6αωπο
rιοU απασχολt]θηκε ωq αtrrιπρ6σα}ποqt
(oυμπεριλαμβοvoβvου κttι τοu .εκλo-

γικo0 αιrrιπρooΦnου}, υπαλλι]λou η
κλητflρα.

Tα oδοιπoρικΦ θξοδα και οποιαδιtπoτε
0λλα θξοδα που θγιvαv απ6 τοv1ηv uπo-

Ψflφιo/α η τοv/ηv eκλογικ6 αντι-
πpδoωπ6 τoυ, γιo λογαριαoμ6 αγτι_
πρoσΦποu, (ouμπεριλαμβαvoμ6vου του
ε:<,λoγικο0 αvτιnpοoΦnoυ}, uπΦλf1λou f1

κλητιiρα.

Τα δξοδα πoυ tγιvαv για:
(α} διαφημ[οειq οε βαδιoιpιtlvικοοq και

τηλεοrπικο0g οpγαvιoμοΦq

{p) luαφημ{αoιq oe sφημ.εptδrq, firριΦ-
δικd και διαφημιατικθq πιvακ{δεg

'oλα τα 6λλα tξοδα που θγιvαv t1 θxουγ
αγqληφθε{.

7" Ttξ αμφlα8ητo$μgγβξ εnαr{αε:ηl
(ΠepιγplΦετe το &vομα t{αι Tα cποι1εlα
κ6θε προoΦfιοU| τοU οποΙου η oπα1τηαr1
αμφιαβητεtται, το ποο6 ηξ απαlτηαr1q
και τ(Ι}1/ αγαθdrv, τηξ epγαα]αξ fl &λλωη,
π0vω rrα oπο{α οηρtζεται η απhtτηor1}.

8" Λπαιτ(oεtξ ποu δav εξοφλ{θηxαv;
(Να δo9o0v αroι1εlα για τo 6voμα και
τηv πεμγραφt1 κdθε προoΦnου προq το
οποlο οφε[λεται τΔτοια απα{ηαη, Tο

πoο6 ηq αnαlτηαηg αγαθιilγ, τηq gρ-

γαoιαq και 0λλωv, ouγεπεiα τωv oποiωv
oφε[λεται η αmαtτηoη}.
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