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EKΘEΣH EKΛoΓtKΩN EΞoΔΩN

Eγιb, o/η εκλoγικ69

αvτιπρoοιυπoq τoυ/ηg ......., uπoι]:ηφioυ/αg

για εκλoγη oτo αξiωμα τoυ Δημαρxoυ/M6λouq τoU ΔημoτικoΟ Συμβoυλiou τoU Δημoυ

..., τηq Eπαρxiαg διαβιβαζω τηv

πιo κατω 6κΘεοη, αvαφoρικα με τα εκλoγικα θξoδα τoυ/ηg πιo παvιυ UΓtoψηφιou/αg, για τιg

Δημoτικεg εκλoγ69 τηq 18ηg Δεκεμβρioυ, 2016.

('H ooακlq o/η uπoιpηφloq/α 6ρloε τov εαυτ6 τoυ/ηg ωg εκλoγlκ6 αvτlπρ6oωπo).

'/ια εκλoγη σΤo αξiωμα τoU Δηjffiptpu/Mελoυg Δημoτικo0 Συμβoυλiou τoU Δημoυ
.-ζι

.lL ι_ι c.ιl.l*l.J.c..+.t..{..'.... τηq ΕπαρXiαq ....

αvτιπρ6oωπoq για τov εαυτ6 μoυ, υπoβαλλω τηV Πιo κατω εκΘεoη, αvαφoρικα με τα

εκλoγικα 6ξoδα μoU για τιg Δημoτικ69 εκλoγ6q τηg 1Bηg Δεκεμβρioυ, 2o16.

Eloπρ6ξεlq:

Να δoθεi τo 6voμα Kαι rτεριYραφη καΘε
πρooιbπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμεvoυ Kαι
τoU Uπoψηφioυ) λδoxηg, εταιρεiαq η oυ-
vεταιριoμo0, παρα τoυ oπoioυ εληφΘηoαv

xρηματα, τiτλoq η πoλΟτιμo αvταλλαγμα
για 6ξoδα πoυ εγιvαv για λoγαριαoμo η
σε ox6oη η παρεμπιπτ6vτωg κατα τιq
εκλoγ69 Kαι τo πooδ πoυ εληφΘη απo 6vα
ι1καoτo πρooωπο, λεo1η η oυvεταιριoμ6
ξεxωριoτα Kαι Vα δoΘo0v λεπτoμερειεg
για καθε πoo6, εαv τo0τo εληφθη ωq σU-
vειoφoρα, δαvειo, καταθεoη η αλλωq.

1.

'Eξoδα:

Πληρωμθg πoυ εγιvαv απo τov εκλoγικ6
αvτιπρooωπo.

Πρooωπικα 6ξoδα πoυ πληριbθηκαv απo
τov/ηV υπoι|.lηφιo/d (vα δoΘεi τo 6voμα
Kαι περιYραφη καθε πρooωπoυ πρoq τo
oπolo ιlγιvε η πληρωμη Kαι τo πoo6 πoυ
πληριbΘηκε oτov καΘεvα, ξεΧωριoτα).

2.



Τo 6voμα και η αvαλoγ[α και τo oλικo
πooo τηg πληρωμηg oε καΘε πρooωno
πoU αΠασXoληΘηκε ωg αvτιπρ6σωΠoq,
(oυμπεριλαμβαvoμ6vou Kαι τoU εκλo-
γικo0 αvτιπρooιbπoυ), υπαλληλoυ η
κλητηρα.

Tα oδoιπoρικα θξoδα και oπoιαδηπoτε
αλλα εξoδα πoυ εγιvαv απo τov/ηv υπo-

ψηφιo/α η τov/ηv εκλoγικ6 αvτι-
πρ6oωπ6 τoU, για λoγαριαoμo αVτι-
πρooιbπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμ6voυ τoυ
εκλoγικo0 αvτιπρoοιbπoυ), υπαλληλoυ η
κλητηρα.

Τα εξoδα πoυ εγιvαv για:
(α) διαφημioειg oε ραδιoφωvικo0g και

τηλεoπτικo0g oργαvιoμo0g
(β) διαφημioειq oε εφημερ[δεq, περιo-

δικα και διαφημιoτικ69 πιvακ[δεg

'oλα τα αλλα θξoδα πoυ εγιvαv η 6xoυv
αvαληφΘεi.

Ttg oμφIo6ητo0μεvεq οπαlτηoεlg:
(ΠεριγραιJ.'ετε τo ovoμα Kαι τα oτoιxε(α
καθε πρooιbΠou, τoU oπo(oυ η απα[τηoη
αμφιoβητεiται, τo πoοo τηg απαiτηoηg
και τωV αγαθιbv, τηg εργαo(αq η αλλωg,
παvω oτα oπo[α oτηρ[ζεται η απαiτηoη).

Aπαlτηoεtg πoυ δεv εξoφληΘηκαv:

(Nα δoΘoOv oτoιxε[α Yια τo ovoμα και
τηV Περιγραφη καΘε πρooιbπoυ Πρoq τo
oπo[o oφε[λεται τετoια απα(τηοη, τo
πoo6 τηg απα[τηoηq αγαθιbv, τηq ερ-
γαolαq και αλλωv, oυvεπε[α τωv oπoiωv
oφε[λεται η απαiτηoη).
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Ημερoμηvlα:


