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EKΘEΣH ΕΚΛoΓlKΩΝ EΞoΔΩΝ

Εγω, o/η εκλoγικoq

αvτιπρooωπog τou/ηg .., υπoΨηφ[oυlαg

για εκλoγη oτo αξ[ωμα τoυ ΔημαρXoυ/M6λουq τoυ Δημoτικoυ Συμβoυλiou τoU Δημoυ

.., τηq Eπαρxiαg .'... διαβιβαζω τηv

πιο κατω 6κΘεoη, αvαφoρικα με τα εκλoγικα 6ξoδα τoυ/ηg πιο παvω UΓroψηφιou/αg, για τιg

Δημoτικεq εκλoγεg τηq 1Bηg Δεκεμβρioυ, 2Ο16.

('H ooακlq o/η υπoιpηφιog/α 6ρloε τov εαυτo τoυ/ηq ωg εκλoγlκ6 αvτlπρ6oωπo).

εγω, ol1-' Tι ε ρn s # Υ*rfη υπoι.pηφιοq/α

τoU Δημoυ'/ια εκλoγη στο αξiωμα τoU ffiptΓffioυ/M6λoυg Δημoτικo0 Συμβoυλioυ

....A t*.Α |^v Θ.ρ γ L . .τηg Επαρxi", A.il.tΔ2Ye.ιfo-f, ενερyων ωg εκλoγικog

αvτιπρ6oωπoq Yια τοv εαυτο μoU, υπoβαλλω τηV Γιιo κατω 6κΘεoη, αVαφoριKα με τα

εκλoγικα εξoδα μoU Υια τιg Δημoτικ69 εκλoγ6q τηq 1Bηg Δεκεμβρioυ, 2c16'

Eloπρ6ξεlg:

Να δoΘεi το 6voμα Kαι περιγραφη καθε
πρooΦπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμεvoυ Kαι
τoU Uπoψηφioυ) λεoxηg, εταιρεiαq η σU-
vεταιριoμo0, παρα τoυ oπo[oυ εληφθηoαv
xρηματα, τiτλog η πoλ0τιμo αvταλλαγμα
για θξoδα πoυ εγιvαv για λoγαριαoμo η
σε o1θoη η παρεμπιπτovτωg κατα τιg
εκλογ6q Kαι τo πooδ πoυ ελ0φθη απ6 6vα
εκαoτo πρooωπo, λ6oxη η oυvεταιριoμo
ξεxωριoτα Kαι Vα δoΘoΟv λεπτoμ6ρειε9
για καΘε πoo6, εαv τo0τo εληφΘη ωq σU-
vειoφoρα, δαvειo, καταθεoη η αλλωg.

Εξoδα:

1. Πληρωμεg πoυ θγιvαv απo τov εκλoγικo
αvτιπρooωπo.

2' Πρooωπικα ι1ξoδα πoυ πληριbΘηκαv απo
τoviηv υπoι.pηφιolα (vα δoθεi τo ovoμα
Kαι ΠεριYραφη καΘε πρooιbπoυ Πρoq τo
oπo[o θγιvε η πληρωμη Kαι Τo πooo πoυ
πληρδθηκε οτov καθεvα, ξεxωριοτα).



J.

5.

Τo ovoμα και η αvαλoγlα και τo oλικ0
πooo τηq πληρωμηg oε καθε πρ6οωπo
ΠoU απασXoληθηκε ωq αvτιπρ6σωπoq,
(oυμπεριλαμβαvoμ6voυ Kαι τoU εκλo-

γικo0 αvτιπρoοΦπoυ), υπαλληλoυ η
κλητηρα.

Τα oδoιπoρικα ι1ξoδα και oπoιαδηπoτε
αλλα θξoδα πoυ θγιvαv απo τov/ηv υπo-
t|.lηφιo/α η τov/ηv εκλoγικo αVτι-
πρooωπo τoυ, για λoγαριαoμo αVτι-
πρooιbπoυ, (oυμπεριλαμβαvoμ6voυ τoυ
εκλoγικo0 αvτιπρooΦπoυ), υπαλληλoυ η
κλητηρα.

Τα 6ξoδα πoυ θγιvαv για:
(α) διαφημ(oειg oε ραδιoφωvικo0g και

τηλεoπτικo0g oργαvιoμo0 g

(β) διαφημ(oειq οε εφημερiδεg, περιo-
δικα και διαφημιοτικ69 πιvακ[δεg

'oλα τα dλλα 6ξoδα πoυ εγιvαv η εxoυv
αvαληφΘεi.

7 ' Tlq oμφlo6ητo0μεvεq οπαlτηoεlg:

(ΠεριγραΨετε τo 6voμα Kαι τα oτoι1ε[α
καθε πρooιbπou, τoU oπoloυ η απα[τηoη
αμφιoβητεiτcιι, τo πoo6 τηg απα[τηoηg
και τωV αγαΘιbv, τηq εργαolαg η αλλωq,
παvω oτα oπo[α oτηρiζεται η απα(τηoη).

B. Aπolτηoεtg πoυ δεv εξoφληΘηκαv:

(Να δoθoOv oτoιxεlα για τo ovoμα και
τηv περιYραφη καΘε πρooιbπoυ πρoq τo
oπolo oφεiλεται τ6τoια απα[τηoη, τo
πoo6 τηq απαiτηoηg αγαΘΦv, τηq ερ-

γαo[αg και αλλωv, oυvεπε[α τωv oπo(ωv
oφε[λεται η απαiτηoη).

4.

6.

o/Η υπoΨηφιoqiα η

Eκλoγικog Αvτιπρoοωπoq

Ημερoμηviα, j } ι 2ο lΥ


