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Eγιb, o/η

πιo κατω 6κΘεoη, αvαφoρικα με τα εκλoγικα 6ξoδα τoυ/ηg πιo παvω υπoι.pηφiou/αg, για τιg
Δημoτικεq εκλoγ69 τηg 18ηg Δεκεμβρ(oυ, 2o16.

Yια

. τηq Επαρxiαq ............ εvεργιbv ωg εκλoγικ69

αvτιπρ6oωπoq Yια τov εαuτ6 μoU, υπoβαλλω τηV πιo κατω 6κΘεoη, αvαφoρικα με τα
εκλoγικα εξoδα μoU για τιg Δημoτικ69 εκλoγ6q τηq -18ηg Δεκεμβρioυ, 2016.

Εloπρ6ξεlg:
Nα δoθε[ τo 6voμα Kαι περιYραφη καΘε
πρooιbπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμ6voυ Kαι
τoυ υπoι.|'lηφioυ) λεo1ηg, εταιρε[αg η oυ-
vεταιρισμoU, παρα τoυ oπo[oυ εληφΘηoαv
1ρηματα, τ[τλog η πoλιjτιμo αvταλλαγμα
για 6ξoδα πoυ 6γιvαv για λoγαριαoμ6 η
σε ox6oη η παρεμπιπτovτωg κατα τιg
εκλoγ69 Kαι τo πoo6 πou εληφΘη απ6 6vα
ι1καoτo πρ6oωπo, λ6oxη η oυvεταιριoμ6
ξεxωριoτα Kαι Vα δoΘoOv λεπτoμ6ρειε9
για καθε πoσ6, εαv τoυτo εληφθη ωq σU-
vειoφoρα, δαvειo, καταθεoη η αλλωq.

'Eξoδo:

Πληρωμ69 πoυ 6γιvαv απ6 τov εκλoγικo
αvτιπρ6oωπo'

Πρooωπικ6 6ξoδα πoυ πληριbΘηκαv απ6
τov/ηv Uπoψηφιo/α (vα δoΘε( τo 6voμα
Kαι περιYραφη καΘε πρoocbπoυ πρoq τo
oπolo 6γιvε η πληρωμη Kαι τo πooo πoυ
πληριbΘηκε oτov καΘ6vα, ξεxωριoτα).

,/.f
'. "'. -...... -.-4". "..../'

k9
';jt""""""""""'

1.

2.



4.

Τo ovoμα και η αvαλoγlα και τo oλικo
πoo6 τηg πληρωμηq oε καΘε πρ6oωπo
πoυ απασXoληΘηκε ωg αvτιπρ6σωπoq,
(oυμπεριλαμβαvoμ6voυ Kαι τoU εκλo-
γικo0 αvτιπρooιbπoυ), υπαλληλoυ η
κλητηρα.

Tα oδoιπoρικα 6ξoδα και oπoιαδηπoτε
αλλα 6ξoδα πoυ 6γιvαv απ6 τov/ηv υπo-
ψηφιo/α η τov/ηv εκλoγικ6 αvτι-
πρ6oωπ6 τoυ, για λoγαριαoμ6 αvτι-
πρooιbπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμεvou τoU
εκλoγικo0 αvτιπρooιi:πoυ), υπαλληλoυ η
κλητηρα.

Tα 6ξoδα πoυ 6γιvαv για:
(α) διαφημiοειg oε ραδιoφωvικo0g και

τηλεoπτικo0g oργαvιoμo0q
(β) διαφημioειq oε εφημερiδεq, περιo-

δικα και διαφημιoτικ69 πιvακ(δεg

'oλα τα αλλα 6ξoδα πoυ 6γιvαv η 6xoυv
αvαληφΘεi.

Tlq αμφlo6ητo0μεvεg απαlτηoεlg:
(Περιγραι{.lετε τo ovoμα Kαι τα oτoιxε[α
καΘε πρooιilπou, τoU oπo[oυ η απαiτηoη
αμφιoβητεiται, τo πoo6 τηg απαlτηoηg
Kαι τωv αγαΘιbv, τηg εργαoiαg η αλλωg,
παvω oτα oπolα oτηρiζεται η απα(τηoη).

Aπαlτηoεlg πoυ δεv εξoφληΘηκαv:

(Nα δoΘoOv oτoι1ε[α για τo 6voμα και
τηV περιγραφη καθε πρooιbπoυ πρoq τo
oπo[o oφε[λεται τ6τoια απα[τηoη, τo
πoo6 τηg απαiτηoηg αγαΘιbv, τηq ερ-
γαolαq και αλλωv, oυvεπε[α τωv oπo[ωv
oφεiλεται η απαiτηoη).
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Eκλoγικ69 Avτιπρooωπog


