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ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2018

Η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων των Δημοτικών και Περιφερειακών
εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, όπως αυτή ανασυγκροτήθηκε με την 2638/7.3.2018
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποτελούμενη από:
1. Παναγιώτα Ράγκου, Προϊσταμένη Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Χανίων,
Πρόεδρο της
Επιτροπής.
2. Αντωνία Κυρίτση, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., τακτικό μέλος
3. Εμμανουήλ Μαυριτσάκη, Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τακτικό μελος
4. Μιχαήλ Καλογεράκη, προϊστάμενο Α1 Τμήματος Δ.Ο.Υ.Ηρακλείου, αναπληρωματικό μέλος
5. Νίκη Βαρδιάμπαση εκπρόσωπο της ΕΝ.ΠΕ., αναπληρωματικό μέλος
6. Παύλο Μπαριτάκη, εκπρόσωπο Π.Ε.Δ.Κρήτης, τακτικό μέλος
Συνήλθε σε συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ., μετά από
νόμιμη κλήτευση, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Πλ. Κουντουριώτη,
Ηράκλειο).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης με θέμα: “ Εφαρμογή του άρθρου 42 του ν.4447/2016 και αποστολή στις οικείες
Δ.Ο.Υ. νέων βεβαιωτικών καταλόγων σε αντικατάσταση παλαιοτέρων”.
Χρέη γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ.
Βασίλειος Συγλέτος.
Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής κ.κ. Βαρδιάμπαση και Μπαριτάκη έγινε
κατ'αντιστοιχία των θεμάτων που κρίθηκαν. Δηλαδή οσάκις κρινόταν θέμα για τις εκλογές
της της Περιφέρειας, συμμετείχε η κα Βαρδιάμπαση και οσάκις κρινόταν θέμα σχετικό με τις
εκλογές των Δήμων , ο κ.Μπαριτάκης.
Η Επιτροπή δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων των Δημοτικών και Περιφερειακών
Εκλογών Μαΐου 2014, όπως αυτή , κατά τα ανωτέρω, ανασυγκροτήθηκε, μετά και από την
προφορική εισήγηση της εισηγήτριας του θέματος , Αντωνίας Κυρίτση (Παρέδρου Ν.Σ.Κ.)
Λαμβάνοντας υπόψη:
I) Το άρθρο 9 του ν.3870/2010(Α,138) “Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων

και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές” στο οποίο
ορίζεται ότι: “1.Οι συνδυασμοί τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται
υποχρεωτικά , όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική περίοδο. Το
βιβλίο εσόδων-εξόδων θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ....2.......3.Για κάθε έσοδο και
δαπάνη μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. 4.Αντίγραφο του ανωτέρω
βιβλίου κατατίθεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα ανακήρυξης των
επιτυχόντων συνδυασμών στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών
Παραβάσεων του άρθρου12......Περαιτέρω, το άρθρο10 για τη δημοσιοποίηση εσόδων
και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, στο
οποίο ορίζεται στην παρ.1α: “ Ότι για τη διασφάλιση της διαφάνειας των εσόδων και
των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων...σε δήμους με πληθυσμό
μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, εγκαθίσταται και λειτουργεί με
ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών.....Κεντρική Βάση Δεδομένων για τον ανωτέρω
σκοπό”, καθώς και στις παρ.2 και 5 ότι: “2....Μετά τη χορήγηση των ανωτέρω
κωδικών , υποχρεούνται να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών που
πραγματοποιούν, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου με ρητή αναφορά της
οικείας κατηγορίας τούτων και επίκληση των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων.
Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται οι συνδυασμοί και για τα έσοδα και τις δαπάνες των
αντιπεριφερειαρχών και των υποψηφίων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων
τους. Η ενημέρωση της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων γίνεται τόσο για τους
συνδυασμούς όσο και για τους υποψηφίους τους. 5.α. Η μη τήρηση της ανωτέρω
διαδικασίας δημοσιοποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των
υποψηφίων, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, καθώς και η απόκρυψη ή η αναληθής
παράθεση δημοσιοποιούμενων στοιχείων, συνεπάγεται έκπτωση του επικεφαλής
του συνδυασμού και των υποψηφίων, εάν το πραγματικό ύψος δαπανών υπερβαίνει
κατά το ένα τρίτο (1/3) το ανώτατο επιτρεπτό όριο. β. Εάν δεν υφίσταται υπέρβαση
του πιο πάνω ποσοστού ή η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυψη ή αναληθή
παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού
ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού, εφόσον αποδειχθεί γνώση
τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύψος της υπέρβασης , της
απόκρυψης ή της αναληθούς παράθεσης”. Επίσης το άρθρο 11 του ιδίου ως άνω
νόμου στο οποίο ορίζεται ότι: “ 1.α. Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και
δήμαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασμούς καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες ,
περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, που εξελέγησαν υποχρεούνται να
καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση , στην οποία περιέχονται, κατά κατηγορίες τα
εκλογικά τους έσοδα , με επώνυμη αναφορά όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό,
καθώς και οι εκλογικές τους δαπάνες . Στην ίδια κατάσταση μνημονεύονται τα
αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης και συγκεντρωτική κατάσταση των
εκλογικών τους εσόδων και δαπανών....β την ίδια υποχρέωση έχουν οι πρώτοι πέντε
αναπληρωματικοί των αντίστοιχων συνδυασμών, γ...δ...2. Η αναλυτική κατάσταση
των εκλογικών εσόδων, δαπανών και τα παραστατικά τους, για τους υπόχρεους της
παραγράφου 1 του παρόντος , υποβάλλονται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή
Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12...”. Τέλος στο άρθρο
14 του αυτού νόμου “Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων”, ορίζονται οι
κυρώσεις σε βάρος των συνδυασμών και υποψηφίων για τις παραβάσεις μεταξύ
άλλων και των ανωτέρω διατάξεων (παρ.1).
Εξάλλου στο άρθρο 42 του ν.4477/2016 (Α,241) “Χωρικός σχεδιασμός κ.α.” ορίζεται,
“Διαγράφονται από χρηματικούς καταλόγους βεβαιώσεις που αφορούν πρόστιμα που

αναφέρονται στη δημοσιοποίηση των στοιχείων στην κεντρική Βάση Δεδομένων των
άρθρων 9,10 και 11 του ν.3870/2010, συνυπολογιζομένων των προϋποθέσεων του άρθρου22
του ν.4147/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 72 του ν.4527/2014”.
II) Α) Με την 1/21.7.2015 απόφαση της Επιτροπής , επιβλήθηκε πρόστιμο 2000 ευρώ σε
βάρος του μετέχοντος στις Περιφερειακές εκλογές , Συνδυασμού “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ”
με επικεφαλής τον Γεώργιο Σπυρόπουλο για παράβαση των διατάξεων της παρ.4 του
άρθρου 9 και 1 παρ.11 του ν.3870/2010.
Β) Με την 2/21.7.2015 απόφαση της ιδίας Επιτροπής επιβλήθηκαν πρόστιμα , 2000
ευρώ σε βάρος καθενός των εξής Συνδυασμών που μετείχαν στις δημοτικές εκλογές:
1.”Δημοτική Συνεργασία” με επικεφαλής τον Π.Καράτζη, 2. “Κίνηση Πολιτών” με
επικεφαλής τον Εμ.Γερακιανάκη, 3.”Δημιουργική Συνεργασία” με επικεφαλής το
Θ.Καλατζάκη, 5.”ΛΑΣΙΘΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ” με επικεφαλής το Μ.Περισυνάκη, 6.”ΣΗΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ” με επικεφαλής το Θ.Πατεράκη, 7. “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΣΗΤΕΙΑΣ” με επικεφαλής την Αικ.Σκαρβελάκη, 8.”Συμπολιτεία της Φαιστού” με επικεφαλής
την Λ.Αμανατίδου, 11. “ Άνεμος Ελπίδας” με επικεφαλής τον Αλ.Γρυλιωτάκη, 12. “Ανανέωση
Τώρα”, με επικεφαλής το Νικ.Σχοιναράκη, 13.”Γορτύνιο Αγωνιστικό Κίνημα” με επικεφαλής
το Μ.Δαριβιανάκη, 14. “ΑΞΙΑ” με επικεφαλής το Γ.Μαυραντωνάκη, 15. “ΠΟΛΙΤΕΣ για την
κοινωνία και τι περιβάλλον” με επικεφαλής το Γ.Χαλκιαδάκη, 16. “Πρωτοβουλία Πολιτών¨
με επικεφαλής τον Ι.Σαρρή, 17. “ΑΝΤΑΡΣΥΑ” με επικεφαλής τον Σ.Ρίζο, 18. “Λαϊκή
Συσπείρωση Δήμου Πλατανιά” με επικεφαλής τον Εμ.Νταγκωνάκη, 19. “Αυτοδιοικητική
Συνεργασία Πολιτών” με επικεφαλής τον Ι.Μαλανδράκη, 20. 'Αλληλέγγυοι Πολίτες Γαύδου”
με επικεφαλής την Ε. Καλλίνικου, 21.”ΓΑΥΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” με επικεφαλής την Σ.Τσιριντάνη,
22. “Κίσσαμος Πρωτεύουσα Δύναμη” με επικεφαλής το Γ.Μυλωνάκη, 23. ”Ανεξάρτητη
Πρωτοβουλία Ευθύνης”με επικεφαλής το Γ.Ανουσάκη, 24. “Αγωνιστική Δημοκρατική
Συνεργασία Σφακίων” με επικεφαλής τον Π.Πολλάκη, 25. “Αποκόρωνας-Ελπίδα-Προοπτική”
με επικεφαλής τον Στ.Σγουράκη, 26.”Μαζί για τον Αποκόρωνα” με επικεφαλής τον
Μιχ.Φλεμετάκη, 27. “ Δημοκρατική Κίνηση Σελίνου” με επικεφαλής τον Αθ.Σοψιανό, 28.
“Συνεργασία για το Σέλινο” με επικεφαλής τον Αντ.Περράκη, 29. “Ενωτική Προοδευτική
Κίνηση “ με επικεφαλής τον Ηλ.Λουλούδη, 30. Άμάρι, Εμπειρία Συνέπεια
Αποτελεσματικότητα Πολιτισμός” μκε επικεφαλής το Στ.Σημαντήρα, 31. “Ανεξάρτητη
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυλοποτάμου” με επικεφαλής το Δ.Κόκκινο, 32. “Ριζοσπαστική
Δημοτική Κίνηση Μυλοποτάμου” με επικεφαλής τον Αν.Μαραγκουδάκη, 33. “Ενωτική
Δημοτική Κίνηση τα Ανώγεια του Μέλλοντος” με επικεφαλής το Σωκρ.Κεφαλογιάννη,
34.”Ρέθυμνο αξίζεις” με επικεφαλής το Θ.Νίνο και 35. “Ελεύθερο Ρέθυμνο” με επικεφαλής
το Στ.Πετράκη.
III) Τα πρόστιμα αυτά επιβλήθηκαν για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 9
(παρ.1,2,3 και 4), 11(παρ.1 και 2) του ν.3870/2010 και συγκεκριμένα για τη μη
προσκόμιση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 βιβλίου εσόδων -εξόδων και τη μη
υποβολή της προβλεπόμενης στο άρθρο11 αναλυτικής κατάστασης δαπανών, ενώ
δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 10 του
ίδιου νόμου, ήτοι της μη ανάρτησης των εσόδων και δαπανών των ανωτέρω στην
Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, με την αναφερόμενη , εκεί,
αιτιολογία.
Στη συνέχεια , μετά την υποβολή σχετικών ενστάσεων, με την 3/9.11.2015 απόφασή της η
Επιτροπή, δέχθηκε τις ενστάσεις των συνδυασμών: “ΓΑΥΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”, 'ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΑΥΔΟΥ”, “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ” και “ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ”
Οι αποφάσεις αυτές ( 1και 2/2015) διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και απετέλεσαν

νόμιμο τίτλο για βεβαίωση των εισπρακτέων ποσών κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Κατόπιν των εκτεθέντων, η Επιτροπή , έχοντας υπόψη:
α) τις ανωτέρω διατάξεις (άρθρα 9, 10 και 11 του ν.3870/2010) καθώς και αυτή του άρθρου 42
του ν.4447/2016, κατά την έννοια της οποίας- όπως κρίθηκε κατά πλειοψηφία- διαγράφονται
από χρηματικούς καταλόγους πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε περιφερειακούς και
δημοτικούς συνδυασμούς και υποψηφίους Αυτοδιοικητικών εκλογών λόγω μη
δημοσιοποιήσεως στην Κεντρική βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών του
συνόλου των εσόδων- δαπανών που πραγματοποίησαν από την έναρξη της εκλογικής
περιόδου με αναφορά της οικείας κατηγορίας αυτών και επίκληση των αντιστοίχων
παραστατικών και
β) τις ανωτέρω 1 και 2 /2015 αποφάσεις της και τα κριθέντα με αυτές, κατά τα οποία οι
επιβληθείσες κυρώσεις δεν αφορούν στην παράβαση της υποχρέωσης των συνδυασμών να
ανρτούν τα προαναφερόμενα στοιχεία στην εν λόγω Βάση Δεδομένων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία τεσσάρων (4) μελών για τις Περιφερειακές εκλογές και τριών(3) μελών
για τις Δημοτικές, ότι δεν έχει εφαρμογή στην εξεταζόμενη περίπτωση η διάταξη του
άρθρου 42 του ν.4447/2016 και δεν παρέχεται η δυνατότητα σ' αυτή να αποστείλει στις
οικείες Δ.Ο.Υ. νέους χρηματικούς καταλόγους προς διαγραφή των επιβληθέντων και
βεβαιωθέντων στη συνέχεια προστίμων.
Μειοψήφισαν για μεν τις Περιφερειακές εκλογές ο κ.Εμμανουήλ Μαυριτσάκης , για δε τις
Δημοτικές οι κ.κ. Εμμανουήλ Μαυριτσάκης και Παύλος Μπαριτάκης, οι οποίοι είχαν την
άποψη ότι κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42 του ν.4447/2016 είναι διαγραπτέα τα
επίμαχα πρόστιμα.
H απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 19 Ιουνίου 2018 σε δημόσια συνεδρίαση που έλαβε χώρα
στην έδρα της Επιτροπής (Πλ.Κουντουριώτη- Ηράκλειο),
Η απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης.

Η Πρόεδρος
Παναγιώτα Ράγκου
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