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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ & 
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 

 

Αριθµός Απόφασης 218 

Η Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου 12 

Ν.3870/2010, όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµό 33444/18-8-2010 Απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής ( ΦΕΚ Β’ 1303/19-8-2010). 

Αποτελούµενη από τη Λαµπρινή Παπαδήµα, Πρόεδρο Εφετών ∆ιοικητικών 

∆ικαστηρίων, από το τακτικό µέλος Ξανθή Μπασάκου Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου 

του Κράτους, από το αναπληρωµατικό µέλος Βαρβάρα Σφηκάκη, Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, κωλυοµένου του τακτικού µέλους Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το αναπληρωµατικό µέλος, Παναγιώτη Μαντούβαλο, 

Προϊστάµενο της Ε’Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Σ∆ΟΕ, κωλυοµένου 

του τακτικού µέλους Παναγιωτόπουλου Νικόλαου Προϊσταµένου της Περιφερειακής 

∆ιεύθυνσης του Σ∆ΟΕ και γραµµατέα την Ευαγγελία Κουφοπαντελή και απολειπωµένων 

του τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους της Ε.Ν.Α.Ε, τα οποία αν και κλήθηκαν νόµιµα 

δεν προσήλθαν. 

Συνεδρίασε µετά από νόµιµη κλήτευση των µελών της, δηµόσια στο Κατάστηµα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56) στις 14 Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ.  

  Για να αποφασίσει σχετικά µε τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο 

των οικονοµικών του Συνδυασµού «ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» της 

Περιφέρειας Αττικής στον οποίο Επικεφαλής είναι ο κος ∆ηµαράς Ιωάννης και 

Οικονοµικός ∆ιαχειριστής ο κος Καραχάλιος Βασίλειος, όπως αυτές αναφέρονται στην 

κλήση προς ακρόαση που επιδόθηκε στο δεύτερο από τους ανωτέρω. 

  Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα των οικονοµικών του εν λόγω Συνδυασµού σε 

Συνεδρίαση η οποία καταχωρήθηκε στο µε αριθ.12 Πρακτικό Συνεδρίασης της 20ης 

∆εκεµβρίου 2011, την έκθεση ελέγχου των αρµόδιων υπαλλήλων του Σ∆ΟΕ, Μαϊτού 

Νικόλαου, Γουναρίδη Λάζαρου και Χαρβαλιά Εµµανουήλ, οι οποίοι έχουν ορισθεί να 

βοηθήσουν την Επιτροπή στον έλεγχο των οικονοµικών των Συνδυασµών και των 
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υποψηφίων και αφού έλαβε υπόψη την κατάθεση του ∆ιαχειριστή του Συνδυασµού στην 

Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2012 στην οποία είχε κληθεί.  

 

Σκέφθηκε κατά το νόµο 

 
 Στο άρθρο 12 παρ. 1 περ. ε του ν.3870/2010 ορίζεται  ότι «η Επιτροπή συγκαλείται 

επίσης για το έλεγχο των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων µε απόφαση 

του Προέδρου της, µετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασµών και των υποψηφίων. 

Για το σκοπό αυτόν εξετάζει τα οικεία βιβλία και παραστατικά …. Εάν διαπιστωθεί 

παράβαση, καλείται ο διαχειριστής του συνδυασµού ή εάν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο 

επικεφαλής του συνδυασµού ή ο υποψήφιος προς ακρόαση, σε δηµόσια συνεδρίαση, κατ’ 

ανάλογη εφαρµογή των ρυθµίσεων της περίπτωσης β’ της παρούσας. Η απόφαση της 

Επιτροπής απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, είναι ειδικά αιτιολογηµένη και 

κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή στους ελεγχόµενους. Οι αποφάσεις της επίσης, 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας µε αναφορά και της τυχόν 

υπάρχουσας µειοψηφίας». Στο άρθρο δε 13 παρ. 1 ορίζεται ότι «αρµόδιο όργανο για την 

επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του 

παρόντος, καθώς και για τη διαβίβαση των σχετικών αποφάσεων προς εκτέλεση, είναι η 

Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του προηγούµενου άρθρου».  

Στο άρθρο 15 του ν.3870/2010 ορίζεται στην παρ. 1 ότι απαγγέλλεται έκπτωση του 

περιφερειάρχη και του δηµάρχου, όταν οι αντίστοιχοι συνδυασµοί των οποίων είναι 

επικεφαλής υπερβούν, κατά το ένα τρίτο, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκλογικών δαπανών 

τους, καθώς και όταν δεν υποβληθούν στην Επιτροπή του άρθρου 12 του παρόντος τα 

βιβλία εσόδων-εξόδων και οι σχετικές αναλυτικές καταστάσεις των οικείων συνδυασµών. 

Στην παρ.2 ότι απαγγέλλεται έκπτωση από τα αξιώµατα του αντιπεριφερειάρχη, του 

περιφερειακού και δηµοτικού συµβούλου, για όσους υποψηφίους έχουν υπερβεί, κατά το 

ένα τρίτο το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών τους, για όσους προέλθουν 

στην παροχή οικονοµικού ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 6, 

καθώς και για όσους αρνηθούν την υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και 

δαπανών στην Επιτροπή του άρθρου 12. Και στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι για 

την επιβολή της ποινής της έκπτωσης τηρείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 

13 και είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 5 περίπτωση β΄του 

ίδιου άρθρου. Στο άρθρο δε 13 του ιδίου παραπάνω νόµου ορίζεται στην παρ. 3 ότι η 

απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία κηρύσσεται έκπτωτο αιρετό όργανο της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης, αποστέλλεται στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο 

οποίος υποχρεούται να εκδώσει σχετική διαπιστωτική πράξη, µέσα σε δέκα ηµέρες από την 

περιέλευση, σε αυτόν, της ανωτέρω απόφασης. Και στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου ορίζεται  

στην περ. α ότι κατά των αποφάσεων της παραγράφου 2 του παρόντος δεν χωρεί προσφυγή 

ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

στην περ. β ότι οι πράξεις της παραγράφου 3 προσβάλλονται, µέσα σε προθεσµία τριάντα 

(30) ηµερών από την κοινοποίησή τους, µε προσφυγή ουσίας, ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας. Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την εκτέλεσή τους.  

Από τα στοιχεία που προσκόµισε ο εν λόγω συνδυασµός προέκυψε ότι δεν υπέβαλε 

αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση, όπως είχε υποχρέωση στην Επιτροπή για έλεγχο. 

Κατά την ακρόαση του οικονοµικού διαχειριστή ζητήθηκαν και τα στοιχεία αυτά  και ενώ 

δήλωσε ότι θα τα προσκοµίσει δεν τα προσκόµισε παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες της 

Επιτροπής. Περαιτέρω το ειδικό βιβλίο που προσκόµισε είναι ελλιπώς ενηµερωµένο 

.Αναγράφονται έσοδα 73.675,50 ευρώ, ενώ έχει αναρτήσει στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων 

έσοδα 106,075,50 ευρώ, Επίσης στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων έχει αναρτήσει δαπάνες 

103.418,43 ευρώ ενώ µέσω του τραπεζικού λογαριασµού διακινήθηκαν 16.405,5 ευρώ. Και 

τα στοιχεία όµως αυτά δεν µπορούν να εξακριβωθούν γιατί δεν προσκοµίστηκε αναλυτική 

και συγκεντρωτική κατάσταση. Στην Επιτροπή υποβλήθηκαν ορισµένα παραστατικά 

δαπανών  συνολικού ποσού 71852,16 ευρώ, τα οποία εκτός του ότι δεν µπορούν να 

αξιολογηθούν, αφού δεν καταγράφηκαν στην αναλυτική και τη συγκεντρωτική κατάσταση, 

δε συµφωνούν και µε τις δαπάνες που έχουν αναρτηθεί στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων, 

ούτε µε αυτές του τραπεζικού λογαριασµού. 

Εν όψει της ελλιπούς ενηµέρωσης του ειδικού βιβλίου εσόδων –δαπανών που 

προσκόµισε ο εν λόγω συνδυασµός και της µη προσκόµισης αναλυτικής και 

συγκεντρωτικής κατάστασης, στοιχεία τα οποία επανειληµµένα αναζητήθηκαν από το 

συνδυασµό, η επιτροπή δεν µπορεί να συνεχίσει τον έλεγχο των οικονοµικών δεδοµένων 

του εν λόγω συνδυασµού. Για το λόγο αυτό και σύµφωνα µε τις διατάξεις που 

προαναφέρθηκαν αποφασίζει την έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασµού «ΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΗΜΑΡΑΣ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» Γιάννη ∆ηµαρά από τη θέση του Περιφερειακού 

συµβούλου, που κατέλαβε στην Περιφέρεια Αττικής, κατά τις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 

2010. 
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Για τους λόγους αυτούς 

     

Εκπίπτει το Γιάννη ∆ηµαρά, Επικεφαλής του Συνδυασµού «ΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΗΜΑΡΑΣ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», από τη θέση του Περιφερειακού Συµβούλου, που 

κατέλαβε στην Περιφέρεια Αττικής, κατά τις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010. 

 
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2012 και δηµοσιεύθηκε σε 

δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής που έγινε στο Κατάστηµα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56) στις 24 Μαΐου 2012. 

 
     

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Παπαδήµα Λαµπρινή                                  1. Μπασάκου Ξανθή 

                                                                                 2. Σφηκάκη Βαρβάρα 

                                      3. Μαντούβαλος Παναγιώτης  
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