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'Eξoδo:

Πληρωμdq πoυ εγιvοv ('πo τov εκλoγικδ
αvτιπρoσωrτo.

Πρooωπικα iξoδα πoυ nληρΦθηκαv απo
τοv/ηv υπoΨηφιo/α (vα δoΘεi τo ovoμα
Kαι, περιγραφη καΘε πρoσωπou nρoq τo
oΠοιo *γιvε η πληρωμη και τo noσO ΠoU

nληριbΘηκε oτov καΘθvα, ξεχωριoτd).

Tο:25333385 P. t,3

τYΠoΣ 2

Δl{MoTlκEΣ ΕκΛoΓEΣ 2016

οvτιπροσωποq τou/ηq ',''.,.''t:!,.ι'νfi''ιt''|ι''''.'tL.Ι:ι.Ν,!'1). ιl. ('.rΙ .ι κlL€',\.'.',, υπoΨηφioυlαq

για εκλoγη oτo αξiωμα τoU Δημ6ρ1oυ/M6λoυξ τoυ Δημoτικo0 Συμβoυλioυ τoυ Δt1uoυ

A r7'l1'g.y'='?-.*7..q'.ι'' . '....' τηq EπαρX ιαc .''.'A.H't:/..4'/t.#,λ7''a.!'...'''.' διαβιβdζω τηv

πιo κoτω θκΘεoη, αvαφoρικα με τα εκλoγικα iξoδα τoυ/ηq πιo ndvω uπoΨηφioυ/αg, για τtg

Δημoτικf_q εκλoγθq τηq 1Bηg Δεκεμβρioυ, 2016.

('H oo6κlq o/η uπo1pηφloq/o 6ρlαε τov εoυτ6 τoυ/ηq ωq εκλoγlκ6 ovτlπρ6oωπo).

Eγιb, oιη ,'''!7''!'x'n H''/)....fl.ιt'Ν.Ρ-'fl.!ι..:.''..t*:/../.A.ι+.r'.).... υπoψt'lφιoq/α

Yια εΚλoγη στo αξιωμα τoU ΔημαρXoU/M6λoυq ΔημoτιKoU Συμβoυλιoυ τoU Δημoυ

.'.1+ll..)'e^L''9,.?...'''.....''..'....... τηq Eπαρ1iα 9 A Η )'xτ..*''ι''.....'., εvερYωV ωq εκλoγιKoq

αvτιπρ6oωΠoq για τοv εαυτo μoυ, υπoβαλλω τηv πιo κoτιυ 6κ0εoη, οvαφoρικ6 με τα

εκλoγικ6 Δξoδσ μoU για τιq Δημοτικ69 εκλoγ6q τηq 18ηg Δeκεμβρ(ou, 2o16,

Eloπρdξεlq: 
i

Nα δοθει To ovoμα και περιγραdη κrθε
πρoοιbπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμcvou και
τoU urιoψnφioυ) λθo1ηg, εταιρε(αg fl ου-
vεταιρισμoO, παρα τoυ onoioυ ελ(φθηoοv
χρηματα, τ(τλoq f1 noλuτιμo οντoλλαγμα
για ιiξoδα Πoυ ΔYιVαv για λoγoριασμo η
oε oxiοη η παρεμπιπτ6vτωq l κοτd τιq
εκλoγθq κoι τo Ποσo πoυ rλnφθη απ6 Δvo
6καστo πρooωπo, λθoxη t) oυvεταιριαμo
ξεxωριοτo και vα δoΘo0v λεπτoμθρoιεq
για κdθε πoo6, εdν τo0τo εληφΘη ωξ σU-
vειoφoΦ, δdvειo, κατdθεoη η αλλωs.
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To ovoμα Koι η αvαλoγια Kαι τo oλικo
ποοδ τηg πληρωμl1q oε x0Θε πρ0oωπo
ΠoU oΠασχoληΘηκε ωq αvτιπροσωπoq,
(ουμnεριλαμβαvoμθvoυ και τoυ εκλo-
Yικoυ αvτιπρoσωnou), υnoλλf1λου η
κλητηρα.

Τα oδoιnoρικα θξoδo κσι oπoιαδηπoτε
αλλα θξoδα πoU θYιvαv oπd τov/ηv υπo.
ψηφιo/o η τοv/ηv εKλoγικO αvτι-
nρoοωnd τoυ, για λoYqριαoμo αvτι-
πρoσ(bπoυ, (oυμπεριλαμβovoμfvoυ τoυ
εκλoγικo0 αvτιπρooιbπoυ), υnαλλl1λoυ t'1

κλητηρo.

Tα 6ξoδα πoU θYιvαv για:
(o) διαφημ1oειq οε ραδιoφωvικo0q και

τηλeonτικo0q oργοvιομo0q

(β) διαφημloειq oε εφημερiδεq, περιo-
δικd κoι διαφημιoτικiq nιvgηi$gq

'oλo τα dλλα θξoδο noυ θγιvαv 11 θ1oυv
ovαληφΘεi.

7. Tls oμφlαθητοOμεvεq oπαtτιioεlξ:
(ΠεριγρdΦετε τo 6voμo κoι τo oτoι1ε(α
κoθε πρoοιbΠoul τoU oπoιoυ η onαiτηoη
αμφισβητεiται, τo nooδ τηq απoιτηoηq
και τωV αγαΘΦv, τηq eργαo(αq η αλλωq,
π6vω oτα oπotα oτηρiζεται η απαiτηoη).

8. Aπolτηαεls πoU δεv εξoφληΘηκοv:
(Να δoΘo0v oτoιxεtα Yιο τo ovoμα και
τηv πEριγραφ/1 κ0θε nρoοΦπoυ πρoq τo
oΠoιo oφειλεται τ6τoισ αΠαιτηση, τo
ποoo τηg αnoiτηoηg αγoΘιbv, τηq ερ_

γοσlαq και 6λλωv. ουvεπε[α τωv oπoiωv
oφειλεται η αποiτηoη).

Το: Ξ$333395 P.?/3
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o/H unoψ{φιoq/α η

Eκλoγικδq Αvτιπρooωποg


