
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016
ΤΥΠΟΣ 2

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Εγώ, ο /η ...................... ................. .................................................................................. εκλογικός

αντιπρόσωπος τ ο υ /η ς ........................................................................................................  υποψηφίου/ας

για εκλογή στο αξίωμα του Δημάρχου/Μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

........................................................ της Επαρχίας .......................................................... διαβιβάζω την

πιο κάτω έκθεση, αναφορικά με τα εκλογικά έξοδα του/ης πιο πάνω υποψηφίου/ας, για τις

Δημοτικές εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου, 2016,

(Ή  οσάκις  σ/η υποψ ήφιος/α  όρισε τον εαυτό του/ης ω ς εκλογ ικό  αντιπρόσω πο).

Εγώ, o //f .... ....................................................................................  υποψήφιος/α

για εκλογή στο αξίωμα του Δρμά$χου/Μέλους Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Jfow/i f e i . f i  της Επαρχίας .. ΛΛ?ΜΆ(\.1.......  , ενεργών ως εκλογικός

αντιπρόσωπος για τον εαυτό μου, υποβάλλω την πιο κάτω έκθεση, αναφορικά με τα 

εκλογικά έξοδά μου γ ια  τις Δημοτικές εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου, 2016,

Εισπράξεις:

Να δοθεί το όνομα και περιγραφή κάθε 
προσώπου, (συμπεριλαμβανομένου και 
του υποψηφίου) λέσχης, εταιρείας ή συ
νεταιρισμού, παρά του οποίου ελήφθησαν 
χρήματα, τίτλος ή πολύτιμο αντάλλαγμα 
για έξοδα που έγιναν για λογαριασμό ή 
σε σχέση ή παρεμπιπτόντως κατά τις 
εκλογές και το ποσό που ελήφθη από ένα 
έκαστο πρόσωπο, λέσχη ή συνεταιρισμό 
ξεχωριστά και να δοθούν λεπτομέρειες 
για κάδε ποσό, εάν τούτο ελήφθη ως συ
νεισφορά, δάνειο, κατάθεση ή άλλως.

Έξοδα:
1. Πληρωμές που έγιναν από τον εκλογικό 

αντιπρόσωπο.

2, Προσωπικά έξοδα που πληρώθηκαν από 
τον/ην υποψήφιο/α (να δοθεί το όνομα 
και περιγραφή κάθε προσώπου προς το 
οποίο έγινε η πληρωμή και το ποσό που 
πληρώθηκε στον καθένα, ξεχωριστά).
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3. Το όνομα και η αναλογία και το ολικό 
ποσό της πληρωμής σε κάθε πρόσωπο 
που απασχολήθηκε ως αντιπρόσωπος, 
(συμπεριλαμβανομένου και του εκλο
γικού αντιπροσώπου), υπαλλήλου ή 
κλητήρα.

4, Τα οδοιπορικά έξοδα και οποιαδήποτε 
άλλα έξοδα που έγιναν από τον/ην υπο- 
ψήφιο/α ή τον/ην εκλογικό αντι
πρόσωπό του, για λογαριασμό αντι
προσώπου, (συμπεριλαμβανομένου του 
εκλογικού αντιπροσώπου), υπαλλήλου ή 
κλητήρα.

5. Τα έξοδα που έγιναν για:

(α) διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς οργανισμούς

(β) διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιο
δικά και διαφημιστικές πινακίδες

6. Ολα τα άλλα έξοδα που έγιναν ή έχουν 
αναληφθεί.

7. Τις αμφισβητούμενες απαιτήσεις;
(Περιγράφετε το όνομα και τα στοιχεία 
κάθε προσώπου, του οποίου η απαίτηση 
αμφισβητείται, το ποσό της απαίτησης 
και των αγαθών, της εργασίας ή άλλως, 
πάνω στα οποία στηρίζεται η απαίτηση).

8. Απαιτήσεις που δεν εξοφλήθηκαν;

(Να δοθούν στοιχεία για το όνομα και 
την περιγραφή κάθε προσώπου προς το 
οποίο οφείλεται τέτοια απαίτηση, το 
ποσό της απαίτησης αγαθών, της ερ
γασίας και άλλων, συνεπεία των οποίων 
οφείλεται η απαίτηση).


