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EκoEΣH EκΛoΓlκrrN EΞοΔΩN

EγtJl, ο/η ..... εlΦογικΦq

αιrrιπρ6οωποq τουξq .., Uπoψηφloυlαq

για εκλογf1 ατo αξ(ωμα τoι.l AημrρΧου/Mθλοιlq τοu Δημοτικοιi Σuμβouλioυ του Δfiμου

τηq Eπαρxtαq ......'.... .... διαβιβ6ζω τηv

nιο κ6τω θκθεαη, αvαφοpικ{ με Tα ει<λoγικd θξοδα τουlηq πιo π&vω υποι!ηφ[oυlαq, για τιq

Δημοτικiξ εκλoγ6q τηq 18ηξ Δεκεμβρtoυ,201δ.

('H οοtκlq olη υπoψtφrcq/α 6ploε τογ sοuτ6 του/ηq ωg εκλoγlκ6 αvτπp6ααιπo}.

EγΦ, ο/7,. ..'.Y.2ι'Σ'7.ρ.2..Υ"ζaz2.H.Σ'27''l*?-H'2^.'.'.'.'.''... υποψηφιrqlrΡ

γιa eκλογfl στo αξtωμα TοU jlημθfrrβU/Mθλoυξ Δημoτικο0 Συμβouλ(ου τοU Δftμοu

.Ωa".a'2.{'2t'd-, τηq Eπαρxiαq..θ.a.Ωρ''Y":f.7'el*.., εvεργΦv ωξ εκλoγικ6ξ

αvτιπρ6οωποq για τοv εαuτ6 μου, υπoβθλλω τηγ πια κΦτω *κθεοη, αvαφορκd μE τα

εtιλογικ6 6ξoδn μou για τιq Aημoτικ*ξ εκλογθq τηq 18ηq Δεκεμβρtoυ, 2o16.
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'Eξοδα:

Πληρωμ6q nou θγιvαv απ6 τοv εκλoγικΦ
αvrιπpdoωπo.

Πpoαωπικ6 θξοδq που rιληρΦθηκαv απ6
τov/ηv υπo$dφιοlα {vα δoθεt τo δγομα
l€ι περιγρ€ιφt1 κ*θε nροαtilπου προξ το
οποlο θγιvε η πληρ{ι'μn και τΦ nοαΦ που
πληρΦθηκε ο'εοιl καθ*vα, ξεχωριαιθ}'

Ωρ",arl'

Eιατιp6ξειql
Να δoθε[ το lvομα και περιγραφf1 κ6θε
πpoαιilπoυ, {ouμπeριλομβαvομ6voυ και
τou υποψηφtoυ) λθqηq, εταφεlαq τl αu_
vεταιριομοΟ, Πaβ& τοu οποtοu ελf1φθηoαv
1p{ματα, τtτλοq /1 πoλι1τιμo αvτdλλαγμα
Υια *ξοδα που f,γιvαv για λoγαριασμο η
αε οχθαη t'1 παρεμπιτπΟvτωg xατl τιq
εκλoγθq και τo ποο6 που ελt]ιpθη απl *vα
θκααιο πρ6σωπο, λ*oxη fl αυvεταφιαμ6
ξε1ωpιoτd και vα δoθoι}γ λεrπομθρειεg
για κθθe πoσΟ, εδv τοιlτο ελflφθη Φξ συ-
vειοφορθ, δ&vειo, κατ&θeoη η dλλι,'q.
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To 6vομα και η αvαλoγ[α και το oλκθ
ποο6 τηq πληριr'μι1q οε κ&θε πβoοπo
πoU απασxολt1Φκε ωq αvτιπρ6σωπoξ,
(oυμπEριλαμFvoβvoυ και τοU .εtιλQ-

γικoι1 αrrιπpoοΦπου), uπολλt]λοu η
κλητι1ρα.

Tα οδoιπορικθ θξoδα και οποlαδt}πoτε
0λλα θξoδα πoυ ξιvαv απθ τοv/r1v υπo-
Ψfiφιo/α t τovlηv aι<λoγικ6 αvτι-
nΦαιyπΟ τoυ, για λoγαριαgμΦ αtlτμ
πpooΦποu, (οuμπεριλαμβαvοβvoυ του
ει<λογuο0 αvτιπρoαdrπoυ), υrtαλλξλου f1

κλητfιρα.

Tα θξοδα που tγιvαv για:
(α} διαφημΙοειq oε ραδιoφωvικο$g και

τηλεοrπικoΦq oργαvιομoι}q

{p) διαφημtoειq oε εφημεsΦξ, IEβΦ
δκ0 και διαφημιcπικξ πvακtδεq

'oλα τα 6λλα θξoδα πoυ θγιvαv t1 θxoυγ
αvαληφθε{.

7. Tlq αμφιο6ητο0μsγεξ οπα:τ{οaq:

{Ποpιγρ&ιpετe το θvομα κα1τα ατοι1εlα
κfrΘε προαΦποU, τοU oπo{ου η απαlτηατ1
αμφιαβητεtται, τo ποol τr5 αrιαtτηιπ1q
και τα}v oγαθΦv, ηq εργαolαg f1 6}ιλωq,
π&γω αrα onο{ο oηρ(ζεται η απαtηαη}.

8. Aπαlτtloεtq που δεγ εξοφλtθηxοv:
(Να δοθο0γ αroryεlα για τo 6voμα και
τηγ Ιτεpιγραφf1 κi8ε πρoαΦπου rιροξ τo
oποlο oφε{λεται τθτοια απα{ηcrr|, το
πoο6 ηq απα1τηαηg αγαθΦv, τηq εβ
γαotι:q και dλλωv, oυvετιε[α τιυγ οπo[ιοιr
oφε[λεται η αnαtηoη}.
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