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FγΦ, οlη .'".. eκλοΥικ*q

αvτιπp*αε*ποq τοulηq

lια εκλο\dt οτ'ο αξiwμΦ τΦU &ημ*ρgοu/fld*λ*υξ τοu &ημοτικg* Συμβοuλi*υ τοu &flμοιl

τηq EπαpXlαξ ..".-,".... .,,- διαβtβtrζω τηv

πιο κ&τιε *κθεοη, αvαφ*pικ* μ* τα εκλογιιt* *ξοδα TsU/ηξ nιΦ n&vω uπn$ηφ[ουlαξ, για τιξ

Aημοτικθq εκλαγ*q τηq 1*ηq &εκεμβρtoυ,2Οts.

{'Η ο*θκlq ο/η ιεποψQφ:*g/α Φp:ε* γοψ εαuτΦ τοu/ηE ιεg εκλογlκΦ αvτιπpδαωπο}.

EγΦ, οlrΓ.. ...Υi.'|"l,'*.'2'".'''"β''e'f-t"Λ'.*- UπΦψηφιΦΨct'

για εκλ*γξ {rΤs αξΙωμα τΦξ-* ffiv/M*λpυξ Aημaτικ** Σμμβ*υλtοU τΦU Δflμου

.Λ'tιι*vκ'+atg;1"''.""."....,.,. ηc EπαpXiαξ ..*'*.m.ux*, Σ!.,ξ:ι.''."^^" εvεργΦv ωq εκλογιx6g

αvτιπρ*erωπδq για τ*γ g*i.jτ* μου, υπ*β*λλ*ι: Τf}v ΙTιΦ κ*τω *xθg{sη, fiv{rtΦ&βιX* μs Τs

εκλογικ* *ξ*δ& μtrιJ γξα τιq &ημοτικ*q g.κλογ*q τηξ 'lsηq &,eκε'μβplου, 2Οl θ"

Elοπp&ξεlq:

t',Ια lοθε[ το lvομ* και Tτεριγραφξ κ*8ε
πpοοΦπου, {ουμπeρ*αμβαvομ*vου Καξ

ΤΦu UlτοψηΨiου} λ*οxηq, *ταιp*{αq fi αυ-
vεταιpιομοι3, παρ& τgυ *π*[eu ελf1φδηααv

1pfiματα, τlτλοq t'1 πολιlτιμο αιrr&λλ*γμa
για θξοδα ποu *γιvnv για λογαpιασμ* η
αε αχ*η f παp*μπιτπ*lrrωq κατs τιg
εκλογ*q ι{αι τΦ π*α* πομ *λξφθη αn* *vα
δκαgrο πp*αωπο, λ*οxη fi αuvεταιpιαμ*
ξε1ωpιοτ& iξαι vα -lοΦοι}v λεπτομθρgιεξ
για κ*θg ποσΦ, εΦv τοι}τc ελflφθη {*q αι,-
vειοφομ*, δ*v*ιο, κατ&θεαη f1 &λλιεq.

'Eξglα:

1. Πληptεμ*q nοu *γιvav απ* τΦv εκλ*γικl
αwrιπρθαε,:πο'

2. Πpοαιι:πικ& *ξοδα ποu rιληpιbsηxαv απ*
ΤΦxrlηr υποι}ξφtο/* {vα δο**i τ* *vομα
ftαι ττεpιγpθφl-t κ&sε πp**ιilποu πp*q ΤΦ

οποi* *γιvε η ττληpft}μη Και τΦ ποs'* π*υ
:τληpΦθηκε gτ*v καθ*γα, ξεgωριαrl}.



Tο δwομα και η *vαλογ[α και τ* ολικs
ποοl τηq rιληpωμfiq αε κ&θε πρΦαωπ*
πΦU απ{lσχολftθηκε ι*g αvτιπp&σωπΦqi
(αυμπεpιλαμβαvομsvοu i(αi τοU .gκλο_

γικo0 αιπιrιpοαΦπου}, υπαλλf1λ*υ l,1

κλητt'iρα.

T* οδoιπορικ& *ξοδα *αι *π*lαδ$ποτε
&λλα *ξοδα ποu *γιvαv απΦ τοv/ηv ι:πο_

Ψt'lψιοlα f} ταv/ηv εκλογικΦ αγτι"
nρ*οωπ6 του, για λογαpιαvμ* αvτι-
προαΦποι.l, (αυμπεpιλαμβαvομ*vοu του
eκλογικο* αvτιπpοαebπου}, υπαλλt'1λοu ξ
κλητfiρα"

5. Τα *ξαδα nοι.: *γtvαv για;
διαψημtαειq sε pαlιοφr*vικΦι}q κ*ι
τηλεοπτικο*q οpγαvι*μαιiq
lιαφημi*ειq οε εφηψp{ffEq, ΙΙεpι*-
δικ& και διαφημιοτικ&q πιvακtδεq

Tεq αμφlε*ητοε}μεYεq απαrτf1α*lq :

{Πεpιγρ&$ετ* τ* *vcμα κtΙι Τξ *-εnι5εΙα
κf,sε πp*οεi:llυ! ΤΦιj *π*Ιαμ η απα{τr}αγt
αμφιαβητεtτΦι, τfi π*ο* ηq *πα{τηαηq
Κ*ι Τωv αγαθΦv, τηq εpγ**[αq ξ &λ.\ωq,
n&vω αrα *πο{α αηpiζεται η aπ*iτηαη}-

8. Αaαιτfiε6iξ πpυ δ*v εξοφλilFηκαv:

{Να δοθaΦγ αrοι;εlα για ΤΦ *v*μα και
τηΨ tτεριγpαφη κ&θg πpοαΦποι,l πpΦξ ΤΦ

οπα{* οφεΙλεται τ*τοια απα{rηαη, το
ποαΦ ηq απαtτηαηq αγαθελψ, Τηξ sp-
γαsιαξ και &λλωv, gυγεπεiα τα:v οπαiε*v
οφe{λεται η αnα{τηοη}.
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