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EκΘEΣH EκΛoΓIκΩtιl EΞoΔΩN

EγΦ, o/η ..... εκλoγικδq

αιrrιπρ6oωπoq τoυ/r1q ..., Uποψηφtoυ/αξ

για ει<λoγt] αro αξtωμα τoU Δημdρxou/Mθλoug τoυ Δημoτικο0 Σuμβoυλtoυ τou Δξμoυ

τηq Eπαρχ(αq ........... .... διαβιβiζω τηv

πιο κ6τω 6κΘεoη, αvαφoρικd με τα εrιλoγικd tξoδα τoυlηξ πιo π6vω υπο$ηφ(oυ/αg, για τιg

Δημoτικθq εκλoγ6q τηq 18ηq Aεκεμβρtou,2016.
(Η oo6κtq ο/η υπoψ{μoqlα 6pιoε τoγ εαυτ6 τοu/ηq οrq εκλογlκ6 αYτπp6oωπo}.

για εκλoγt στo αξtωμα τοU Δημ6ρ1ouiM6λoυg Δημoτικο0 Συμβoυλloυ τoU Δflμoυ

. .,1 *.r,,,..θ.ο.ιl.b.. ηq Eπαρ1(* θλμ.f{.'J6]aλΖt.ιt!.!!., εvεργΦv ωq εκλoγικ6q

αvτιπρ6oωπoq για τοv εαυτ6 μoυ, υποβθλλω τηv πιo κlτω θκΘεση, αvαφopικd με τα

εκλoγικd 6ξoδ6 μoU για τιq Δημoτικθq εκλoYθq τηξ 18ηq Αεκeμβρ[ou, 2o16.

Elοτrρ6ξεlq:

Να δoθεt το 6voμα και περιγραφf1 κθθε
πρoοΦπου, (oυμπεριλαμβαvoμEvou Ι(αι
τoU uπoψηφtοu) λθα;ιηq, εταιρε(αq f oυ_
vεταιριoμo0, παΦ τou oποloυ ελf1φΘηααv

1ρfiματα, τ[τλοq fl πoλtτιμo αιπ6Jιλαγμα
για 6ξoδα πoυ 6γιvαv για λoγαριασμ6 η
oε o1θor1 t] παρεμπιrπΦvrωq κατd τιq
εκλογtq και το ποo6 ποu ελtΦη απ6 6vα
θκααro πρ6oωπo, λθαxη f1 oυvεταιριoμO
ξεχωριαrd και vα δoΘo0v λεrπoμθpειεq
για κdθε πoσ6, εdv το0το ελtφθη ωq συ-
vειoφoρ6, δOvειo, κατ6θεοη t] dλλωq.
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ΞξoδE:
Πληρωμθq πoυ fγιvαv απ6 τov εκλoγικ6
αιrrιπρ6oωπo.

Πρooωπικl θξoδα πou πληρΦΘηκαv απ6
τovlηv υπoψηφιo/α (vα δoΘε( το lvoμα
και ττεριγραφι1 κ6θε προοιbπoυ πρoq τo
oπolo θγιvε η τιληρωμt και τo πoα6 πoυ
πληρΦΘηκε αrov καΘθvα, ξεxωριαr6}.
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3. Tο 6voμα και η αvαλoγlα και τo oλικ6
πoo6 τηq rιληρωμtq αε κ6Θε πρ6oωπo
ποu απασχολι]Θηκε ωg αvτπρ6σωπoq,
(oυμπεριλαμβαvoμθvoυ και τoU .εκλο-

γικo0 αιrrιπρooΦπoυ), υπo}λfλou η
κλητtρα.

Tα οδoιπoρκ& θξoδα και oπoιοδdπoτe
6λλα θξoδα πou θγιvαv απ6 τοv/ηv uπo_

Ψfiφιo/α t τοv/ηv eκλoγκ6 αγπ_
πρ6oωπ6 του, για λογαριooμ6 αvπ_
πρooιΙlπου, (αυμπεριλαμβαvoμ6vou τou
εκλoγικoΦ αντιπpooιbπoυ), υπαλλt'1λoυ f1

κλητf1ρα.

Tα 6ξΦα πoυ 6γιvαv γιo:
(α} διαφημ[οειq oε ραδιοφωvικo0g κoι

τηλεοrπικo0q oργαvιoμoι}q
(β) διαφημtoειq oe εφηιrερtδεq, Tιεριo_

δικd και διαφημιατικξ πιvακΙδεq

'oλα τα 6λλα θξoδα πoυ θγιvαv t1 θxοuv
αvαληΦεl.

7. Tξ αμφlοθητo0μθγε9 oπαrfαεlq:
(Περιγρ6Ψετε τo δvoμα και τα οτοι1εlα
κ6Θε πρooΦπou. τoU oπoΙou η απα1τηιrη
αμφιοβητεtτoι, τo πooδ ηq απα[τηηq
και τωv αγαθΦv, τηq εpγαolαg fi 6}ιλωq,
π6vω αrο oπο[α oηρ(ζεται η απtr(τηοr1),

8. AπolτttαEIξ πou δεγ cξοφλtθηκov:
(Nα δΦoι1v αtoι1a[α για τo 6voμα και
τηv περιγραφfi κ&θε πρoαιδπoυ πρoξ τo
oπo(o οφe[λεται τθτοια απα(ηαt1, τo
πoο6 ηq απα(ηαηq αYαθΦv, τηξ ερ-
γαotαg και dλλωγ, ouvεπelα των oπolωv
oφε[λεται η απαtτηoη).
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o/Η Uποψηφιοq/α ι1

E κλoγικ6q Arιιπρ6oωπoq


