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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ηράκλειο     24 - 11 - 2015   
            ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ                        
            ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & 
            ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
            Άρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 
 
            Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Κουντουριώτη                         
            Τ.Κ.:71202  Ενετικό Λιμάνι Ηράκλειο   
            Τηλ.:2813 404118, 127              
            Fax:2813 404143 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2015 
 

Η Επιτροπή  Ελέγχου  Δαπανών και  Εκλογικών Παραβάσεων των Δημοτικών και Περιφερειακών 

εκλογών  της 18ης  και 25ης Μαΐου 2014, όπως αυτή συγκροτήθηκε με τις με αριθμούς 5538/14-4-2014 και 

6660/19-6-2015 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 

αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη : 

 

1.Παναγιώτα Ράγκου, Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, Πρόεδρο της Επιτροπής. 

2.Γεωργία Σπεντζούρη, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ., τακτικό μέλος 

3. Εμμανουήλ Μαυριτσάκη, Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τακτικό μέλος 

4.Γεώργιο Αντωνάκη, Προϊστάμενο της Π.Δ. Κρήτης Σ.Δ.Ο.Ε.,  τακτικό μέλος 

Δεν προσήλθε ο εκπρόσωπος της ΠΕΔ Ηρακλείου, ο οποίος κλήθηκε προς τούτο με σχετική 

πρόσκληση. 

         Συνήλθε σε συνεδρίαση στις 24 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.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    « Ένσταση του Μιχαήλ Δαριβιανάκη, επικεφαλής του συνδυασμού «Γορτύνιο 

Αγωνιστικό Κίνημα»,  κατά της 2/2015 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010, με 

την οποία επιβλήθηκε, στον εν λόγω συνδυασμό που έλαβε μέρος στις Δημοτικές εκλογές της 18ης και 

25ης Μαϊου 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης, πρόστιμο 2.000 € , για παραβάσεις που του αποδόθηκαν 

κατά τον έλεγχο των οικονομικών του» .  

Χρέη Γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Ευαγγελία 

Βασιλάκη.   

Ι. Κατ’ αρχάς η Επιτροπή θα εξετάσει το παραδεκτό της ασκηθείσας ένστασης, από την άποψη του   

     εμπρόθεσμου αυτής. 

        Στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 3870/2010 (Α, 138), που προστέθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 

4257/2014 (Α, 93), ορίζεται ότι «Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών 

και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 και αφορούν την επιβολή προστίμων, 
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αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων 

παραγράφων, ύστερα από ένσταση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών 

του συνδυασμού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον της Επιτροπής μέσα σε προθεσμία εξήντα 

ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ισχύς της διατάξεως αρχίζει από της δημοσιεύσεως του 

ν. 3870/2010». Εξάλλου, στην παρ. 3 εδ. ε του άρθρου 12 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι «…. Η απόφαση 

της Επιτροπής….. κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στους ελεγχομένους ….». 

          Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω διάταξη του ν. 3870/2010, κατά την οποία η 

προβλεπόμενη απ’ αυτή ένσταση κατά της απόφασής της, με την οποία επιβάλλονται πρόστιμα πρέπει 

να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, η οποία 

(κοινοποίηση) γίνεται από δικαστικό επιμελητή, αλλά κατ’ ανάλογη εφαρμογή του Κωδ. Διοικ. Δικονομίας 

(άρθρο 48 παρ. 2) και από τα εκεί αναφερόμενα όργανα. Περαιτέρω, αν τα πρόσωπα προς τα οποία 

προβλέπεται ότι διενεργείται η παράδοση του εγγράφου αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή 

της έκθεσης, η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση (άρθρο 55 του ιδίου Κώδικα). 

         Κατά τα διαλαμβανόμενα στο από 20-11-2015 έγγραφο της δημοτικής υπαλλήλου του Δήμου 

Γόρτυνας Ιωάννας Λαζαράκη, ο ενιστάμενος παρέλαβε το επιδοτέο έγγραφο (2/2015 απόφαση της 

Επιτροπής του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010,  με την οποία επιβλήθηκε στον Συνδυασμό «ΓΟΡΤΥΝΙΟ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» πρόστιμο 2.000 Ευρώ), στις 1-8-2015 «χωρίς αποδεικτικό επίδοσης» καθόσον 

αρνήθηκε να το υπογράψει. Ε, όψει, όμως του ότι ο επιδούς υπάλληλος μετά την άρνηση αυτή δεν 

προέβη σε θυροκόλληση του εν λόγω εγγράφου, κατά τις αναφερόμενες διατάξεις, η επίδοση αυτή είναι 

άκυρη. Επομένως, η υπό κρίση ένσταση που ασκήθηκε την 13-11-2015, ήτοι μετά την πάροδο της 

60ήμερης προθεσμίας που ορίζεται από την ανωτέρω διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 

3870/2010, θεωρείται ότι ασκήθηκε εμπρόθεσμα, 

     Περαιτέρω στο άρθρο 9 του Ν. 3870/2010, ορίζεται ότι: «1. Οι συνδυασμοί τηρούν ειδικό βιβλίο, 

στο οποίο καταχωρούνται, υποχρεωτικά, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του κατά την προεκλογική 

περίοδο. Το βιβλίο εσόδων–εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την 

αρμόδια Α   Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την  Α  

Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές. 2. Στο βιβλίο καταχωρίζονται το 

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του Δελτίου Ταυτότητας 

(Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου όσων εισφέρουν στο συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό. Στο ίδιο βιβλίο 

καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων στα οποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό, από το 

συνδυασμό, ανεξαρτήτως του είδους δαπάνης…3. Για κάθε έσοδο και δαπάνη μνημονεύονται τα 

αντίστοιχα παραστατικά… 4.  Αντίγραφο του ανωτέρου βιβλίου κατατίθεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, 

από την ημέρα ανακήρυξης των επιτυχόντων συνδυασμών, στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και 

Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12…..». 

          Στο άρθρο 11 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «1. α. Οι επικεφαλής υποψήφιοι 

περιφερειάρχες και δήμαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασμούς,…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 



3 
 

ίδια κατάσταση μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης, και συγκεντρωτική 

κατάσταση των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών…β…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) και ότι σε περίπτωση επιβολής προστίμου σε βάρος των συνδυασμών, 

υποχρέωση καταβολής τούτου έχει ο επικεφαλής του, υποψήφιος περιφερειάρχης ή δήμαρχος (παρ. 2). 

       Στον ανωτέρω Συνδυασμό επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 € για την παράβαση της εκπρόθεσμης 

προσκόμισης στην Επιτροπή του φακέλου με τα οριζόμενα στο νόμο δικαιολογητικά (βιβλίο εσόδων – 

δαπανών, αναλυτική κατάσταση αυτών). 

       Η Επιτροπή επαναξιολογώντας 1) το αποδεικτικό υλικό, ήτοι το πόρισμα ελέγχου των ορισθέντων 

γι’ αυτό, υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, κατά το οποίο τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίστηκαν εκπρόθεσμα 

μετά τη σχετική ειδοποίηση από τους ανωτέρω υπαλλήλους, όπως συνομολογείται και από τον 

ενιστάμενο και 2) τους προβληθέντες ισχυρισμούς του τελευταίου, ότι η καθυστέρηση οφείλετο στις 

συνεχιζόμενες καταμετρήσεις των ψήφων λόγω της οριακής διαφοράς μεταξύ του Συνδυασμού του με 

τον επιτυχόντα 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι,  

ομόφωνα, να απορρίψει την ένσταση 

 
           Η απόφαση αυτή  εκδόθηκε στις  24 Νοεμβρίου  2015 σε  δημόσια συνεδρίαση που έλαβε 

χώρα στην έδρα της Επιτροπής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  Πλατεία Κουντουριώτη. 

        Η απόφαση αυτή  θα αναρτηθεί  και  στην ιστοσελίδα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 
 
 
 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ    H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                
   Παναγιώτα Ράγκου 
                                                                                           Βασιλάκη Ευαγγελία 
 


