
ΤYΠoΣ 2

ΔHMoTlκEΣ EKΛoΓEΣ 2016

o ΠEPl ΔΗMΩN NoMoΣ KΑ|

o ΠEP| ΕKΛoΓHΣ MEΛΩN THΣ BoYΛHΣ TΩN ANTιΠPoΣΩΠΩN NoMoΣ

EκΘEΣH EKΛoΓtKΩN EΞoΔΩN

Εγω, o/4 ....Α.N.a.?.€.kΕ.........z.?'αx.l..μ..tr{'.....'..... .... εκλoγικ69

αvτιπρooωπog τoυ/ηg '................. ......., Uπoψηφioυ/αg

για εκλoγη στo αξ1ωμα τoυ Δημαρxoυ/M6λouq τoU Δημoτικo0 Συμβoυλiou τoU Δημoυ

..., τηq Eπαρ1iαg διαβιβαζω τηv

πιo κατω εκΘεoη, αvαφoρικα με τα εκλoγικα 6ξoδα τoυ/ηg πιo παvω υπoιpηφ[oυ/αg, για τιg

Δημoτικθg εκλoγ69 τηq 18ηq Δεκεμβρ(oυ, 2016.

('H oo6κlg o/η υπoΨηφlog/α 6ρloε τov εαυτ6 τoυ/ηξ org εκλoγlκ6 αvτlπρ6oιrrπo).

Εγω, o/η -..Α.u..a?.€..Κ.........τ3..9.as?r. lLa.#,.
για εκλoγη στo αξiωμα τoU gη#€ρ)qeu/M6λoug Δημoτικoυ Συμβoυλiou τoU Δημoυ

αvτιπρ6oωπoq Yια τov εαυτ6 μoU, υπoβαλλω τηV πιo κατω 6κΘεoη, αvαφoρικα με τα

εκλoγικα 6ξoδα μoU Yια τιg Δημoτικθg εκλoγεq τηq 18ηg Δεκεμβρioυ, 2016'

Eloπρ6ξεlg:

Nα δoθεi τo δvoμα Kαι περιγραφη καΘε
πρoσιbπou, (oυμπεριλαμβαvoμεvoυ Kαι
τoυ υπoι!ηφioυ) λ6oxηg, εταιρε[αg η oυ-
vεταιριoμo0, παρα τoυ oπo(oυ εληφΘηoαv
xρηματα, τ[τλog η πoλ0τιμo αvτdλλαγμα
για 6ξoδα πoυ 6γιvαv για λoγαριαoμ6 η
σε ox6oη η παρεμπιπτovτωg κατα τιg
εκλoγ69 Kαι τo πoo6 πoυ εληφθη απo 6vα
6καoτo πρoοωπo, λ6oxη η oυvεταιριoμ6
ξεxωριoτα Kαι Vα δoθoOv λεπτoμ6ρειεq
για καΘε πooo, εαv τoυτo εληφθη ωq σU-
vειoφoρα, δαvειo, καταΘεoη η αλλωg.

1.

'Eξoδα:

Πληρωμ69 πoυ 6γιvαv απo τov εκλoγικ6
αvτιπρ6oωπo.

Πρooωπικα εξoδα πoυ πληριilθηκαv απ6
τov/ηv υπoι|,'ηφιo/α (vα δoθεi τo ovoμα
Kαι περιγραφη καΘε πρooΦπoυ πρoq τo
oπolo 6γιvε η πληρωμη Kαι τo πooo πoυ
πληριbΘηκε oτov καΘ6vα, ξεxωριoτα).
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3. Τo ovoμα και η αvαλoγlα και τo oλικo
πooo τηg πληρωμηg oε καΘε πρooωπo
πoU απασχoληΘηκε ωq αvτιπρ6σωπoq,
(oυμπεριλαμβαvoμ6voυ Kαι τoU εκλo-
γικoU αvτιπρooιbπoυ), υπαλληλoυ η
κλητηρα.

Tα oδoιπoρικα εξοδα και oπoιαδηπoτε
αλλα θξoδα πoυ 6γιvαv απo τoviηv υπo-
ι,ι'ηφιo/α η τov/ηv εκλoγικ6 αVτι-
πρooωπo τoυ, για λoγαριαoμo αVτι-
πρooΦπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμθvoυ τoυ
εκλoγικo0 αvτιπρooιbπoυ), υπαλληλoυ η
κλητηρα.

5. Tα 6ξoδα πoυ 6γιvαv για:
διαφημioειg oε ραδιoφωvικoυg και
τηλεoπτικoΟg oργαvιoμo0g
διαφημioειq oε εφημερiδεq, περιo-
δικα και διαφημιoτικεg πιvακiδεg

6. oλα τα αλλα 6ξoδα πoυ θγιvαv η 6xoυv
αvαληφΘεi.

7. Tlq αμφloΘητo0μεvεg απαlτηoεlg:
(ΠεριγραΨετε τo 6voμα και τα oτoι1εiα
καΘε πρoοιbπou, τoU oπoloυ η απα[τηoη
αμφιoβητεiται, τo πooo τηg απα[τηoηq
Kαι τωV αγαΘΦv, τηg εργαoiαξ η αλλωξ,
πdvω oτα oπolα oτηρiζεται η απαiτηoη)'

B. Aπαlτηoεlq πoυ δεv εξoφληΘηκαv:
(Nα δoθoOv oτoιxεiα για τo 6voμα και
τηv περιγραφη καΘε πρooιbπoυ πρoq τo
oπo[o oφε(λεται τ6τoια απα[τηoη, τo
πooo τηg απαlτηoηq αγαθιilv, τηq ερ-

γαoiαq και αλλωv, oυvεπεiα τωv oπolωv
oφε[λεται η απαiτηoη).
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