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για εκλoγη oτo αξ[ωμα τoU Δημαρxoυ/M6λoυg τoυ Δημoτικo0 Συμβoυλiou τoU Δημou

πιo κατω 6κΘεoη, αvαφoρικα με τα εκλoγικ6 εξoδα τoυ/ηg πιo παvω Uπoψηφιou/αg, για τιg

Δημoτικ69 εκλoγ69 τηq 1Bηq Δεκεμβρioυ, 2016.

('Η oo6κlg o/η υπoψηφtog/α 6ρloε τov εαυτ6 τoυ/ηq ωq εκλoγlκ6 αvτlπρ6oωπo).

αvτιπρooωπoq Yια τov εαυτ6, μou;'υπoβαλλω τηV πιo κατω 6κΘεση, αVαφoρικα με τα

εκλoγικα εξoδα μoU για τιq Δημoτικ69 εκλoγ6q τηq 18ηg Δεκεμβρioυ, 2o16'

Eloπρ6ξειξ:

Nα δoθεi τo 6voμα Kαι περιγραφη καΘε

πρooιbπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμ6voυ Kαι

τoU Uπoψηφioυ) λ6oxηg, εταιρεiαg η oυ-
vεταιριoμo0, παρα τoυ oπo(oυ εληφΘηoαv

xρηματα, τiτλog η πoλ0τιμo αvταλλαγμα
για 6ξoδα πoυ 6γιvαv για λoγαριαoμ6 η
σε o16oη η παρεμπιπτ6vτωg κατα τιg
εκλoγ69 Kαι τo πooo πoυ εληφθη απ6 θvα
6καoτo πρ6oωπo, λ6oxη η oυvεταιριoμ6
ξεxωριoτα Kαι Vα δoΘo0v λεπτoμθρειεg
για καΘε πooo, εαv τo0τo εληφΘη ωq σU-

vειoφoρd, δαvειo, κατdΘεoη η dλλωq.
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'Eξoδα:

Πληρωμ6g πoυ 6γιvαv απo τov εκλoγικo
αvτιπρooωπo.

Πρooωπικα 6ξoδα πoυ πληριbθηκαv απo
τov/ηv Uπoψηφιo/α (vα δoΘεi τo ovoμα
Kαι περιYραφη κ0θε πρooιbπoυ πρoq τo
oπolo 6γιvε η πληρωμη Kαι τo πooo πoυ
πληριbΘηκε oτov καθ6vα, ξεxωριoτα).
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3. To 6voμα και η αvαλoγlα και τo oλικo
πoo6 τηg πληρωμηg oε καΘε πρ6oωπo
πoU απασXoληΘηκε ωg αvτιπρoσωπoq,
(oυμπεριλαμβαvoμ6voυ Kαι τoU εκλo-
γικo0 αvτιπρooιbπoυ), υπαλληλoυ η
κλητηρα.

Tα oδoιπoρικα 6ξoδα και oπoιαδηπoτε
αλλα 6ξoδα πoυ 6γιvαv απ6 τov/ηv υπo-
ι]'lηφιo/α η τov/ηv εκλoγικo αVτι-
πρooωπo τoU, για λoγαριαoμo αVτι-
πρooιilπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμ6voυ τoυ
εκλoγικo0 αvτιπρooΦπoυ), υπαλληλou η
κλητηρα.

5. Tα θξoδα πoυ θγιvαv για:

διαφημioειg oε ραδιoφωvικo0g και
τηλεoπτικo0g oργαvιoμoυ g

διαφημioειq oε εφημερ1δεq, περιo-
δικα και διαφημιoτικ69 πιvακlδεg

7. Tlq αμφloΘητoOμεvεq απαlτηoεlq:

(ΠεριγραΨετε τo 6voμα Kαι τα oτoιxεiα
καθε πρooιbπou, τoU oπoioυ η απα[τηoη
αμφιoβητε[ται, τo πoo6 τηq απαlτηoηg
Kαι τωv αγαΘιbv, τηg εργαoiαg η αλλωg,
πdvω oτα oπolα oτηρ[ζεται η απα(τηoη).

B. Aπαlτfoεlg πoυ δεv εξoφληΘηκαv:
(Nα δoΘoOv oτoιxεiα Yια τo ovoμα και
τηv περιγραφη κdΘε πρooιilπoυ πρoq τo
oπo(o oφε[λεται τ6τoια απα[τηoη, τo
πoo6 τηg απαlτηoηg αγαθιbv, τηq ερ-
γαolαg και αλλωv, oυvεπε[α τωv oπo[ωv
oφειλεται η απαiτηοη)'
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