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EKΘEΣH EΚΛoΓlΚΩΝ EΞοΔΩΝ

ΕγΦ, o1η '...... ....'........]........ εκλoγικοq

αvτιπρoοωπog του/ηg UΠoψηφιouiαq

Υια εκλoγη οτο αξlωμα τoU Δημαρxου/Mδλουq του Δημoτικo0 Συμβoυλiou τΟU Δημου

, Τηζ trπαρXιαq .-..'.. διαβιβαζω τη';

πιο κατω εκθεοη, αvαφοοικα με τα εκλο.yικα εξοδα'::Ου,/Γq Π'ιΟ nανω υποι|ηφlου/αg, γιc' τιι

Δημοτικεq εκλογ6q τnq'1 Bηg Δεκεμβρioυ, 2Ο-1 6.

{'Η ooακlg oiη υπoι|ηφιog/α ορtoε τov εουτ6 Tουiηξ ωg εκλoγlκo αvτlπρ6eiωπo).

ηc'ζ'ι
Ενυ:' ο,{ {t'ydβ_tα-x 4ι<cr.j.'cοιt}r.ιrs ......... UΓΙoι.!ηφιΟq:αιl-\

αvτιπροoιοπog για ΤoV εαυτ6 μoU' υποβαλλω τηv Tτιo κατω 6κ9εοη, αvαφoρικα με Tα

εκλογικα 6ξoδα μoU Υια τιg Δημoτικεg εκλογ6q τηq 1Bηg Δεκεμβρiου, 2Ο16'

Eloπραξεlg:

Να δοθεi τo 6ι;oμα και ΠεριYραφη καθε
προoωπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμεvoυ Kαι
τoU Uπoψηφioυ) λθoxηq, εταιρε[αg η ου-
vεταιριoμoΟ, παρα τoυ oπο[oυ εληφθηoαv
1ρηματα, τiτλog η πoλ0τιμo αvταλλαγμα
για 6ξoδα που εγιvαv για λoγαριαoμo η
σε ox6oη η παρεμπιπτ6vτωg κατα τιg
εκλoγεg Kαι τo πoοo πoυ εληφθη απo θvα
εκαoτo πρooωπο, λ6oxη η ουvεταιριoμo
ξεxωριoτα Kαι Vα δoθo0v λεπτoμιlρειεq
για καθε πooo, εαv τoΟτo εληφθη ωq σU-
vειοφοoα. δαvειo. καταθεοη η αλλωg.

Πληρωμεg πoυ
αvτιπροoωπo'

Eξoδα:

εγιvαv απo τov εκλογικο

Προoωπικα εξoδα που πληρωθηκαv απο
τcviην υποιψηφιοiα {να δοθεi το ovομα
και Περιlραφn καθε ΠρoσωΠou Πρoq τΟ

οποio εγιvε li πληρωμη Kαι τΟ ποοo rτου

nλnρωθηκε o..'ov καθει,α, ξεxωριοτα:.
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3 Το 6vομα και η αvαλογiα και το oλικo
Πoοo τηq πληρωμηq oε καθε πρoοιυπο
ΠoU αΠασXολnθηκε ωg αvτιπρoσωΠoq,
(ουμπεριλαμβαvoμδvoυ Kαι τoυ εκλo-

γικoΟ αvτιπρooιbπoυ), υπαλληλoυ η
κλητηρα.

Τα oδoιπoρικα 6ξoδα και οποιαδηποτε
αλλα 6ξoδα πoυ εγιvαv απδ τoViηV UΠo-
t!ηφιc/α η τoVlηV εκλογικο αVτι-
πρooωπo τoU, Yια λογαριαouo αvτι-
πρooΦπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμεvoυ τoυ
εκλoγικoυ αvτιπρcοιbπου), υπαλληλου η
κλητηρα.

Τα θξoδα ποu εγιvαv για:
(α) διαφημioειq cε ραδιoφωvικo0g και

τηλεoπτικo0_c o ργαvιομοUζ
(β) διαφημloειq οε εφημερiδεζ. Περιc-

δικα και διαφημιoτικεg πιvακ[δεQ

'oλα τα αλλα εξoδα πoυ εγιvαv ,η θΧoυv
αvαληφΘεi.

Tlq αμφloΘητoυμεvεq αποlτηoεIq:

1Περιγρα$ετε τo οvoμα Kαι τα oτoιxεlα
καΘε πρooιbπou. τoU oπoioυ η απαLτηoη
αμφιoβητεiται, τo πooo τηg απαlτηοηg
Kαι τωV αγαθιi:v, τηg εργαoiαq η αλλωg,
παvω οτo οπo[α oτnρ(ζεται η απαiτηoη).

Aπolτξoειg πoυ δεv εξoφληΘηκαv:

(Να δoθoOv oτoιxεio για τo 6voμα και
τηV Περιγραφη καθε πρooιbπoυ Προq το
oπoio oφε[λεται τετoια απαLτηoτ1, τo
Πoσo τηq απα[τηοηg αγαθωv, τηq ερ-

γαolαg και αλλωv, oυvεπεlα τωv oπο[ωv
oφε[λεται η απαiτηοη).
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