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Θεζζαλονίκη  15.04.2022 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                       

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ &                     

ΔΚΛΟΓΗΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ Ν. 3870/2010 

ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ                                   

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ 

 

ΑΠΟΦΑΖ  ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 1/2022 
 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ Γαπαλώλ θαη Δθινγηθώλ Παξαβάζεσλ ησλ 

Γεκνηηθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ εθινγώλ Μαΐνπ 2019, όπσο απηή 

ζπγθξνηήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηηο  16564/26-3-2019 (ΑΓΑ: 

6Γ3ΘΟΡ1Τ-8Β9) θαη νηθ. 24573/25-4-2019 (ΑΓΑ: ΧΥΟΦΟΡ1Τ-Σ7Δ) 

Απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή  ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο,  απνηεινύκελε από ηα παξαθάησ παξόληα κέιε: 

 Αζαλαζία αθθά ηνπ Γηνλπζίνπ, (Α.Γ.Σ. ΑΔ 162851), Πξόεδξν Δθεηώλ 
Γ.Γ., σο Πξόεδξνο, 

 Μαξία Απνζηνιίδνπ ηνπ Αιέμαλδξνπ, (Α.Γ.Σ. ΑΔ 165358), Πάξεδξν ηνπ 
Ν..Κ.,  

 Υαξίθιεηα Μαδαξαθίδνπ ηνπ Αζαλαζίνπ, (Α.Γ.Σ. ΑΗ 180103), Δπίηξνπν ηνπ 
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζηελ Τπεξεζία Δπηηξόπνπ ζην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθώλ (πξώελ Τπ. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο), 

 Ιζαάθ Γεσξγηάδε ηνπ Ιαθώβνπ, (Α.Γ.Σ. Υ 264182), Πξντζηάκελν Γ’ 
Σκήκαηνο Δηδηθώλ Τπνζέζεσλ ηνπ .Γ.Ο.Δ. Μαθεδνλίαο αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο, θσιπόκελνπ ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θ. Ισάλλε Νηόληνπ 
ηνπ Δπαγγέινπ, (Α.Γ.Σ. ΑΚ 264031), 

 Ισάλλε Μαθξή ηνπ ηαύξνπ, (ΑΓΣ: ΑΗ676082), σο εθπξόζσπν ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

πλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, ζήκεξα  15-04- 2022 θαη ώξα 10,00 π.κ., ζην 

Γηνηθεηηθό Δθεηείν ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζέκα ζπδήηεζεο: «Έιεγρνο ησλ 

δαπαλώλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ θαη 
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Γεκνηηθώλ Δθινγώλ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο». 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, ε Πξόεδξνο θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν γξακκαηέαο θ. Θεόδσξνο 

Σαξλαλίδεο ππάιιεινο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο. 

 

Η Δπηηξνπή έιαβε ππόςε όηη: 

α) θνπόο ηνπ λ.3870/2010 είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ αξρώλ ηεο 

λνκηκόηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ εζόδσλ θαη ησλ δαπαλώλ 

ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ησλ απηνδηνηθεηηθώλ εθινγώλ 

(βι. αηηηνινγηθή έθζεζε λόκνπ ζει. 1). Οη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο ηνπ λ. 

3870/2010 πξνβιέθζεθαλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε κε ππνβνιή ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ή ύπαξμε παξαιείςεσλ θαη αλαθξηβεηώλ ζηα 

ππνβιεζέληα ζηνηρεία ζηνρεύεη ζηε ζπγθάιπςε αζέκηησλ πξνεθινγηθώλ 

ζπλαιιαγώλ θαη δελ αξθεί γηα ηελ επηβνιή ηνπο ε απιή δηαπίζησζε ηεο κε 

εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ή ηεο ύπαξμεο θάπνησλ 

ηππηθώλ ειιείςεσλ ζε απηά πνπ πξνήιζαλ από άγλνηα ή ακέιεηα, όηαλ ζε 

θακία πεξίπησζε δελ πξνέθπςε δήηεκα ππέξβαζεο δαπαλώλ ή απόθξπςεο 

εζόδσλ. Σνύην θαζίζηαηαη πξνθαλέζηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εθινγηθέο 

δαπάλεο ησλ ειεγρόκελσλ ζπλδπαζκώλ θαη ππνςεθίσλ αλέξρνληαη ζε πνζά 

ππνιεηπόκελα θαηά πνιύ ηνπ αλώηαηνπ επηηξεπηνύ νξίνπ εθινγηθώλ 

δαπαλώλ. 

β) Με ην λ. 4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο 

πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] -Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ 

πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά 

κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 133 Α΄) 
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εηζήρζε λέν εθινγηθό ζύζηεκα ζηηο εθινγέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (απιή 

αλαινγηθή), ράξε ζην νπνίν ζεκεηώζεθε αζξόα ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζηηο 

εθινγέο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ δελ είραλ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ζηηο 

εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη δελ είραλ ελεκεξσζεί αξθνύλησο γηα ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από απηή ηνπο ηελ επηινγή, γεγνλόο πνπ 

δηαπηζηώζεθε θαη από ηελ παξνύζα Δπηηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έσο 

ζήκεξα δηελεξγεζεηζώλ πξνεγνύκελσλ αθξνάζεσλ. 

 γ) Με ην άξζξν 63 ηνπ λ. 4830/2021 (ΦΔΚ Α' 169/18.09.2021), 

ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 3870/2010 θαη κεηώζεθαλ θαηά πνιύ ηα 

επηβαιιόκελα πξόζηηκα ζε βάξνο ζπλδπαζκώλ θαη ππνςεθίσλ εθινγώλ 

δεκνηηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ. Δηδηθόηεξα, ζην άξζξν 63 ηνπ λ. 

4830/2021 νξίδεηαη όηη: «1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3870/2010 (Α’ 138) 

ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ην αλώηαην θαη ην θαηώηαην όξην ησλ επηβαιιόκελσλ 

πξνζηίκσλ θαη ε παξ. 1 δηακνξθώλεηαη σο αθνινύζσο: “1. Δθηόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, 

ππόθεηληαη ζε δηνηθεηηθέο θπξώζεηο θαη νη αθόινπζεο παξαβάζεηο ησλ 

ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ: α. Ζ ειιηπήο ή αληηθαλνληθή ηήξεζε θαη 

ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ εζόδσλ-εμόδσλ ησλ ζπλδπαζκώλ ηηκσξείηαη κε 

πξόζηηκν ύςνπο κέρξη ην αλώηαην επηηξεπόκελν όξην εθινγηθώλ δαπαλώλ ηνπ 

ζπλδπαζκνύ. β. Οη ζπλδπαζκνί πνπ παξαβηάδνπλ ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 

1, θαζώο θαη νη ππνςήθηνη πνπ παξαβηάδνπλ ηηο παξ. 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 2, 

ηηκσξνύληαη κε πξόζηηκν από δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξώ κέρξη ηξηάληα 

ρηιηάδεο (30.000) επξώ. γ. Γηα θάζε παξάβαζε ησλ παξ. 1, 2, 4, 5 θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 5 επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε βάξνο ηνπ ζπλδπαζκνύ από πέληε ρηιηάδεο 

(5.000) επξώ κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξώ. δ. Ζ κε εκπξόζεζκε 

ππνβνιή, ε ειιηπήο ή ε αληηθαλνληθή ζύληαμε ησλ βηβιίσλ εζόδσλ-εμόδσλ θαη 

ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο εθινγηθώλ εζόδσλ θαη δαπαλώλ, πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο παξ. 1 θαη 2 ησλ άξζξσλ 9 θαη 11, επηζύξεη ζε βάξνο 

ηνπ ζπλδπαζκνύ πξόζηηκν από δύν ρηιηάδεο (2.000) επξώ κέρξη πέληε 

ρηιηάδεο (5.000) επξώ. ε. Ζ κε εκπξόζεζκε ή ειιηπήο ή αληηθαλνληθή ηήξεζε 

ησλ αλαιπηηθώλ θαηαζηάζεσλ, εζόδσλ θαη δαπαλώλ, από ηνπο ππνςεθίνπο, 

επηζύξεη ζε βάξνο ηνπο πξόζηηκν από ρίιηα (1.000) επξώ κέρξη πέληε ρηιηάδεο 

(5.000) επξώ.”. 2. Απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 
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Γαπαλώλ θαη Δθινγηθώλ Παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3870/2010 θαη 

αθνξνύλ ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ αλαπξνζαξκόδνληαη, ηξνπνπνηνύληαη ή 

αλαθαινύληαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1, κε απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ύζηεξα 

από έλζηαζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ή ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπ ζπλδπαζκνύ ή ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία αζθείηαη ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απόθαζεο. 3. Πνζά πνπ έρνπλ θαηαινγηζζεί ή εηζπξαρζεί, δελ επηζηξέθνληαη. 

4. Ζ ηζρύο ηνπ παξόληνο αξρίδεη από ηελ 25ε.3.2019.». πλεπώο, από ηηο 

παξαπάλσ δηαηάμεηο πξνθύπηεη όηη ν λνκνζέηεο αληηιακβαλόκελνο ηελ 

δπζθνιία θαηαλόεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ έιεγρν ησλ εθινγηθώλ δαπαλώλ, αιιά θαη ηηο εμαηξεηηθά απζηεξέο 

απεηινύκελεο θπξώζεηο, ζέιεζε λα κεηώζεη ην  ύςνο  ησλ επηβαιιόκελσλ 

πξνζηίκσλ, πξνζδίδνληαο κάιηζηα ζηηο δηαηάμεηο απηέο αλαδξνκηθή ηζρύ από 

ηελ 25ε.3.2019, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη όιν ην  επίκαρν ρξνληθό δηάζηεκα. 

δ) Η Δπηηξνπή θαη' εθαξκνγή ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 12 ηνπ λ.3870/2010, 

κε ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ από ην ΓΟΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ όπνπ 

δηαπηζηώζεθαλ παξαβάζεηο ζε εθαηόλ εμήληα  (160)  ζπλδπαζκνύο  ζε 

ζύλνιν  ηξηαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ (334) ζπλδπαζκώλ, αθνύ απέζηεηιε 

έγγξαθε θιήζε πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, πξνέβε ζε δηελέξγεηα 

ΑΚΡΟΑΔΧΝ ησλ επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκώλ, νη νπνίνη έδσζαλ ηηο 

αηηεζείζεο εμεγήζεηο ηνπο. 

ε) Δηδηθόηεξα, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηνπο ππνςήθηνπο, δηαπηζηώζεθε κεηά ηνλ έιεγρν 

ησλ ηειηθώο ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ όηη ε παξάιεηςε απηή δελ αλάγεηαη ζε 

πξνζπάζεηα ζπγθάιπςεο αζέκηησλ πξαθηηθώλ (κε λόκηκα έζνδα, ππέξβαζε 

νξίνπ δαπαλώλ).  

ζη) Όζνλ αθνξά ζηηο ειιείςεηο σο πξνο ηελ αλαγξαθή όισλ ησλ 

δεδνκέλσλ ζην βηβιίν εζόδσλ - εμόδσλ, απηέο, ζε όζεο πεξηπηώζεηο 

παξαηεξήζεθαλ, αθελόο κελ είραλ επνπζηώδε ραξαθηήξα (αθνξνύζαλ 

δειαδή ηε κε αλαγξαθή όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζεηώλ), αθεηέξνπ δε, 

θαιύπηνληαλ θαη ζπκπιεξώλνληαλ από ηα δεδνκέλα άιισλ εγγξάθσλ, 

δειαδή είηε ησλ εγγξάθσλ πνπ ππήξραλ ζηα θαηαζεηήξηα ηνπ εηδηθνύ 

ινγαξηαζκνύ ηεο Σξάπεδαο, κέζσ ησλ νπνίσλ είραλ δηαθηλεζεί ηα έζνδα θαη 
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νη δαπάλεο ησλ ζπλδπαζκώλ, είηε ησλ εγγξαθώλ ησλ αλαιπηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ θαη επνκέλσο ε εμαθξίβσζή ηνπο ήηαλ ζρεηηθά επρεξήο. Από 

ηελ ειεγθηηθή επαιήζεπζε ηνπο δελ πξνέθπςε πεξίπησζε ππέξβαζεο 

δαπαλώλ ή κε λόκηκσλ εζόδσλ  

δ) ηηο πεξηπηώζεηο παξάιεηςεο αλάξηεζεο ησλ δαπαλώλ θαη ησλ 

εζόδσλ ζηελ ειεθηξνληθή Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΤΠΔ «Γηαθάλεηα» 

δηαπηζηώζεθε όηη ε κε αλάξηεζε δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ησλ 

ζπλδπαζκώλ αιιά είηε ζε ηερληθό πξόβιεκα ηνπ ζπζηήκαηνο (αξζ. 10 παξ. 7) 

είηε ζε άγλνηα ησλ ππόρξεσλ (αξζ. 10 παξ. 5β). 

 

Με απηά ηα δεδνκέλα δελ ζπληξέρεη ιόγνο επηβνιήο πξνζηίκνπ (άξζξν 14 

λ.3870/2010). Μεηνςήθεζε ην ηαθηηθό κέινο, θα  Απνζηνιίδνπ Μαξία, ε νπνία 

ππνζηήξημε  όηη  νη δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο ησλ ζπλδπαζκώλ από ηνλ 

έιεγρν πνπ δηελήξγεζε γηα ινγαξηαζκό ηεο Δπηηξνπήο ην ΓΟΔ, επηζύξνπλ 

ηηο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν.3870/2010 θαη πξέπεη λα 

επηβιεζνύλ ζε βάξνο ησλ ζπλδπαζκώλ, ηα θαηώηαηα πξνβιεπόκελα 

πξόζηηκα,  ιακβάλνληαο θαηά πεξίπησζε ππόςε, ην είδνο θαη ηε ζνβαξόηεηα 

ησλ παξαβάζεσλ.  Αλαιπηηθά ππνζηήξημε όηη ζην άξζξν 12 παξ. 1 πεξ. ε ηνπ 

λ.3870/2010 νξίδεηαη όηη «ε Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη επίζεο γηα ην έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθώλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο, κεηά ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ. 

Γηα ην ζθνπό απηόλ εμεηάδεη ηα νηθεία βηβιία θαη παξαζηαηηθά .... Δάλ 

δηαπηζησζεί παξάβαζε, θαιείηαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ή εάλ δελ 

ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, ν επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ή ν ππνςήθηνο πξνο 

αθξόαζε, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο 

πεξίπησζεο β’ ηεο παξνύζαο. Ζ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο απαγγέιιεηαη ζε 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε, είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη θνηλνπνηείηαη κε δηθαζηηθό 

επηκειεηή ζηνπο ειεγρόκελνπο. Οη απνθάζεηο ηεο επίζεο, αλαξηώληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο κε αλαθνξά θαη ηεο ηπρόλ ππάξρνπζαο 

κεηνςεθίαο». 

ην άξζξν 13 παξ. 1 νξίδεηαη όηη «αξκόδην όξγαλν γηα ηελ επηβνιή ησλ 

δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο, θαζώο θαη γηα ηε δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ πξνο 
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εθηέιεζε, είλαη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ∆απαλώλ θαη Δθινγηθώλ Παξαβάζεσλ 

ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ».  

Δμάιινπ, ζην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ σο άλσ λόκνπ νξίδεηαη όηη νη ζπλδπαζκνί 

ηεξνύλ βηβιίν ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη, ππνρξεσηηθά, όια ηα έζνδα θαη νη 

δαπάλεο ηνπο θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν, ελώ ζηελ παξ. 4 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ νξίδεηαη όηη αληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ βηβιίνπ θαηαηίζεηαη κέζα ζε 

ηξηάληα (30) εκέξεο, από ηελ εκέξα αλαθήξπμεο ησλ επηηπρόλησλ 

ζπλδπαζκώλ ζηελ Δπηηξνπή  Διέγρνπ ∆απαλώλ θαη Δθινγηθώλ Παξαβάζεσλ 

ηνπ άξζξνπ 12,  πξνζεζκία πνπ κε ην άξζξν 5 παξ.15 ηνπ Ν.4623/2019, 

εηδηθά γηα ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 , νξίζηεθε ζε 

εμήληα εκέξεο, ελώ αλάινγε ππνρξέσζε ππνβνιήο κέζα ζηελ ίδηα σο άλσ 

πξνζεζκία, πνπ εηδηθά γηα ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 

νξίζηεθε ζε εμήληα εκέξεο,  νξίδεηαη ζην άξζξν 11 γηα ηελ αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε εζόδσλ – δαπαλώλ ζηελ νπνία κλεκνλεύνληαη ηα αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά θαη αλαγξάθνληαη ηα νλνκαηεπώλπκα όζσλ εηζέθεξαλ 

νπνηνδήπνηε πνζό, θαζώο θαη ε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε.  

Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 10 παξ. 1 α ηνπ ηδίνπ λόκνπ νξίδεηαη όηη «Γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ εζόδσλ θαη ησλ δαπαλώλ ησλ ζπλδπαζκώλ 

θαη ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, θαζώο θαη ησλ 

ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ γηα ηηο εθινγέο ζε 

δήκνπο κε πιεζπζκό κεγαιύηεξν ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ, 

εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί κε επζύλε ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο, Κεληξηθή Βάζε ∆εδνκέλσλ 

γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό». ηελ παξ. 1β ηνπ ηδίνπ άξζξνπ όηη «νη ζπλδπαζκνί 

ππνρξενύληαη λα δεηήζνπλ δηα ησλ επηθεθαιήο ηνπο ή δηα ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπο ,έσο ηελ έλαξμε ηεο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ ,θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε κέρξη ηελ αλαθήξπμε, ηελ παξνρή ζρεηηθνύ θσδηθνύ πξόζβαζεο». 

ηελ παξ. 2 όηη «κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ αλσηέξσ θσδηθνύ, ππνρξενύληαη λα 

αλαξηνύλ ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ θαη ησλ δαπαλώλ, πνπ πξαγκαηνπνηνύλ, 

από ηελ έλαξμε ηεο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ κε ξεηή αλαθνξά ηεο νηθείαο 

θαηεγνξίαο ηνύησλ θαη επίθιεζε ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ. 

ηελ ίδηα ππνρξέσζε ππόθεηληαη νη ζπλδπαζκνί θαη γηα ηα έζνδα θαη ηηο 

δαπάλεο ησλ αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ πεξηθεξεηαθώλ θαη 

javascript:open_article_links(752257,'5')
javascript:open_links('519797,752257')
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δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπο. Ζ ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Βάζεο ∆εδνκέλσλ 

γίλεηαη ηόζν γηα ηνπο ζπλδπαζκνύο όζν θαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπο». ηελ 

παξ. 5 α ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη «ε κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ εζόδσλ θαη δαπαλώλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ 

ππνςεθίσλ, ζηελ Κεληξηθή Βάζε ∆εδνκέλσλ θαζώο θαη ε απόθξπςε ή ε 

αλαιεζήο παξάζεζε δεκνζηνπνηνύκελσλ ζηνηρείσλ, ζπλεπάγεηαη έθπησζε ηνπ 

επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ θαη ησλ ππνςεθίσλ, εάλ ην πξαγκαηηθό ύςνο 

δαπαλώλ ππεξβαίλεη θαηά ην έλα ηξίην (1/3) ην αλώηαην επηηξεπηό όξην» θαη 

ζηελ πεξ. β όηη «εάλ δελ πθίζηαηαη ππέξβαζε ηνπ πην πάλσ πνζνζηνύ ή ε 

παξάβαζε αλαθέξεηαη ζε απόθξπςε ή αλαιεζή παξάζεζε εζόδσλ 

επηβάιιεηαη πξόζηηκν εηο βάξνο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ή ηνπ 

δηαρεηξηζηή ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ζπλδπαζκνύ, εθόζνλ απνδεηρζεί γλώζε 

ηνύησλ, θαζώο θαη ησλ ππνςεθίσλ, ηζόπνζν πξνο ην ύςνο ηεο ππέξβαζεο, 

ηεο απόθξπςεο ή ηεο αλαιεζνύο παξάζεζεο».  

Σέινο, ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ σο άλσ λόκνπ νξίδεηαη όηη «4. Σα έζνδα 

θαη νη δαπάλεο ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ ζπλδπαζκώλ δηαθηλνύληαη, 

κέζσ εηδηθώλ ινγαξηαζκώλ, πνπ ηεξνύληαη ζε ηξάπεδεο, εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

Διιάδα. Ζ δηαθίλεζε ησλ εζόδσλ αθνξά ην ζύλνιν ησλ αληίζηνηρσλ πνζώλ, 

ππό ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ ησλ δε δαπαλώλ ην 95% 

απηώλ. Ο ζρεηηθόο ινγαξηαζκόο ηεξείηαη ζην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ 

πεξηθεξεηάξρε ή δεκάξρνπ ή ηνπ νξηδόκελνπ δηαρεηξηζηή, ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Καηάζεζε ζηνπο αλσηέξσ 

ινγαξηαζκνύο επηηξέπεηαη, εθόζνλ ππάξμεη ξεηή ζπλαίλεζε ησλ πξνζώπσλ 

ζην όλνκα ησλ νπνίσλ ηεξνύληαη. Οη θαηαζέζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, κε 

επζύλε ηεο ηξάπεδαο, ην νλνκαηεπώλπκν, ην παηξώλπκν, ηε δηεύζπλζε 

θαηνηθίαο, ηνλ Αξηζκό Γειηίνπ Σαπηόηεηνο (Α.Γ.Σ.) ή ηνλ αξηζκό δηαβαηεξίνπ θαη 

ηνλ Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ θαηαζέηε. Σν ύςνο ηνπ 

ινγαξηαζκνύ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην επηηξεπόκελν αλώηαην όξην εθινγηθώλ 

δαπαλώλ ησλ ζπλδπαζκώλ, ζύκθσλα κε ηελ εηδηθόηεξε πξόβιεςε ηνπ 

άξζξνπ 7» θαη ζην άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. β ηνπ παξαπάλσ λόκνπ, όπσο ε 

παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

λ.4830/2021, νξίδεηαη όηη « Οη ζπλδπαζκνί πνπ παξαβηάδνπλ ηηο παξ.4 θαη 5 

ηνπ άξζξνπ 1, θαζώο θαη νη ππνςήθηνη πνπ παξαβηάδνπλ ηηο παξ.3 θαη 5 ηνπ 
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άξζξνπ 2, ηηκσξνύληαη κε πξόζηηκν από δέθα ρηιηάδεο ( 10.000) επξώ, κέρξη 

ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξώ», ελώ ζηελ παξ 1 πεξ δ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

νξίδεηαη όηη, «Ζ κε εκπξόζεζκε ππνβνιή, ε ειιηπήο ή ε αληηθαλνληθή ζύληαμε 

ησλ βηβιίσλ εζόδσλ-εμόδσλ θαη ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο εθινγηθώλ 

εζόδσλ θαη δαπαλώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο παξ. 1 θαη 2 ησλ άξζξσλ 9 

θαη 11, επηζύξεη ζε βάξνο ηνπ ζπλδπαζκνύ πξόζηηκν από δύν ρηιηάδεο (2.000) 

επξώ κέρξη πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξώ». 

Από ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε γηα ινγαξηαζκό ηεο Δπηηξνπήο, ην ΓΟΔ (βι. 

ηηο από 22.6.2020 εθζέζεηο ειέγρνπ) , πξνέθπςαλ νη εθεί αλαθεξόκελεο 

παξαβάζεηο ζπληζηάκελεο θπξίσο: α)  ζηε κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ εζόδσλ θαη δαπαλώλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ 

ππνςεθίσλ, ζηελ Κεληξηθή Βάζε ∆εδνκέλσλ, β) ζηελ κε ηήξεζε ή ζηελ κε 

εκπξόζεζκε (εληόο κάιηζηα ηεο σο άλσ κεγαιύηεξεο πξνζεζκίαο ησλ εμήληα 

εκεξώλ πνπ ηέζεθε εηδηθά γηα ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηεο 26εο Ματνπ 2019 

) ππνβνιή ηνπ βηβιίνπ εζόδσλ εμόδσλ ή/θαη ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο 

εθινγηθώλ εζόδσλ – δαπαλώλ από ηνπο θαησηέξσ αλαθεξόκελνπο 

ππνςήθηνπο ζπλδπαζκνύο θαη γ) ζηελ παξαβίαζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

αλσηέξσ λόκνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη θπξώζεηο γηα ηελ παξαβίαζε ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ δελ 

ζπλδένληαη κε ηελ ππνθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηθεθαιήο ησλ 

ζπλδπαζκώλ, αιιά ζθνπνύλ , όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε 

ηνπ λόκνπ, ζηελ ππεξέηεζε ζην µείδνλα δπλαηό βαζµό, ησλ αξρώλ ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο λνµηµόηεηαο, ελώ πεξαηηέξσ ε θύξσζε γηα ηελ κε 

δεκνζηνπνίεζε ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ , νκνίσο δελ ζπλδέεηαη 

απνθιεηζηηθά κε πξόζεζε απόθξπςεο εζόδσλ ή αλαιεζή παξάζεζε δαπαλώλ 

θαη ζπλεπώο επηβάιιεηαη ε πξνβιεπόκελε θύξσζε αλεμαξηήησο εάλ ν 

ζπλδπαζκόο απέθξπςε έζνδα ή δαπάλεο. Σνύην άιισζηε πξνθύπηεη θαη από 

ηελ ίδηα ηε δηάηαμε θαζώο ε απόθξπςε ή αλαιεζήο παξάζεζε 

δεκνζηνπνηνύκελσλ ζηνηρείσλ, απνηειεί απιώο επηβαξπληηθή πεξίπησζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ θαη ησλ 

ππνςεθίσλ, εάλ ην πξαγκαηηθό ύςνο δαπαλώλ ππεξβαίλεη θαηά ην έλα ηξίην 

(1/3) ην αλώηαην επηηξεπηό όξην. 

Δπνκέλσο, ελόςεη ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο θαηά πεξίπησζε ππόςε, ην 
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είδνο θαη ηε ζνβαξόηεηα ησλ παξαβάζεσλ, θαηά ηε γλώκε ηεο Παξέδξνπ ηνπ 

Ν..Κ. , ζα πξέπεη: 

α) λα επηβιεζνύλ ζε βάξνο ησλ επηθεθαιήο ησλ αθόινπζσλ ζπλδπαζκώλ ηα 

θαησηέξσ αλαθεξόκελα πξόζηηκα, ηζόπνζα κε ην πνζό ησλ εζόδσλ ή/θαη 

δαπαλώλ, πνπ, όπσο δηαπηζηώζεθε από ηνλ ζρεηηθό έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε 

από ηελ Δπηηξνπή, δελ δεκνζηνπνηήζεθαλ ελ γλώζεη απηώλ, ζηελ Κεληξηθή 

Βάζε Γεδνκέλσλ ,  

β) λα επηβιεζεί ζε βάξνο ησλ αθόινπζσλ ζπλδπαζκώλ, ην θαηώηαην 

πξνβιεπόκελν πξόζηηκν πνζνύ 2.000,00 επξώ γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπο, όπσο 

δηαπηζηώζεθε από ηνλ ζρεηηθό έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε από ηελ Δπηηξνπή, 

θαηά πεξίπησζε, κε εκπξόζεζκε ππνβνιή ή ειιηπή ή αληηθαλνληθή ζύληαμε 

ησλ βηβιίσλ εζόδσλ-εμόδσλ θαη ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο εθινγηθώλ 

εζόδσλ θαη δαπαλώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο παξ. 1 θαη 2 ησλ άξζξσλ 9 

θαη 11 θαη ην αλώηαην πξνβιεπόκελν πξόζηηκν ησλ 5.000,00 επξώ γηα όζνπο 

από ηνπο αθόινπζνπο ζπλδπαζκνύο δελ ππέβαιαλ θαζόινπ ζηνηρεία, θαη  

γ) λα επηβιεζεί ζε βάξνο ησλ αθόινπζσλ ζπλδπαζκώλ ην θαηώηαην 

πξνβιεπόκελν όξην ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 10.000,00 επξώ γηα ηηο παξαβάζεηο 

ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 1 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 14  παξ.1β ηνπ αλσηέξσ 

λόκνπ: 

 

Η. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ. 

Α.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

«ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΕΗΣΕΗΚΧΣΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΤΝΑΜΧΝΟΤΜΔ ΣΖΝ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» (επηθεθαιήο Σδηηδηθώζηαο Απόζηνινο): Πξόζηηκν πνζνύ 

2.410,00 επξώ (άξζ.10 §5β) 

«ΠΡΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» (επηθεθαιήο Παπαζηεξγίνπ Υξήζηνο): 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΠΡΑΗΝΖ ΛΤΖ» (επηθεθαιήο Γθαλνύιεο Φίιηππνο): πξόζηηκν 

πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΠΡΧΣΖ ΓΤΝΑΜΖ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» (επηθεθαιήο Αβξακηδεο Γαβξηήι): 

Πξόζηηκν πνζνύ 5.995,64 + 5.995,64 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 

2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

 «ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΓΔΜΔΤΣΟ 
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ΤΝΓΤΑΜΟ» (επηθεθαιήο Βάλεο Γεκήηξηνο): Πξόζηηκν πνζνύ 1.440,00 + 

1.488 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 

πεξ. δ). 

Β. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ 

«ΝΔΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ» (επηθεθαιήο Μέηηνο Υξήζηνο): 

πξόζηηκν πνζνύ 13.055 + 12.660,28 επξώ (άξζ.10 §5β) 

«ΠΑΣΡΗΧΣΗΚΖ ΑΤΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΖ»: πξόζηηκν 

πνζνύ 3.288,44 επξώ (άξζ.10 §5β) 

«ΑΡΗΣΔΡΖ ΑΝΣΗΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Αληαξζία ζηελ ΑΜΘ» 

(επηθεθαιήο Πεξεληίδεο Θεόδσξνο) : πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 

παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«ΑΓΔΜΔΤΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΑΜ-Θ» (επηθεθαιήο Καξαγηώξγεο Αλδξέαο): πξόζηηκν πνζνύ 2.475,00 επξώ 

(άξζ.10 §5β), πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

ΗΗ. ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 

Α.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

α. ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ-ΜΔΝΔΜΔΝΖ 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ-ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ ΛΑΕΑΡΟ»: πξόζηηκν πνζνύ 

15.750,00 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 

παξ.1β). 

«ΠΟΛΗΣΔ Δ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ 

(άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

β.ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ 

«ΒΟΛΒΖ ΗΥΤΡΟ ΓΖΜΟ-ΣΟΗΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ): πξόζηηκν πνζνύ 

2.000,00 + 2.048,00 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ 

(άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΔΝΧΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΒΟΛΒΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ 

(άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΠΑΝΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΟΛΒΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 

πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

γ. ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ 

«ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΖΖ ΑΝΟΗΓΟΤΜΔ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ»: 
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Πξόζηηκν πνζνύ .5200,00 + 5.102,09 επξώ (άξζ.10 §5β). 

«ΧΡΑ ΔΤΘΤΝΖ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«ΞΔΚΗΝΑΜΔ ΓΤΝΑΣΑ/ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΑ/ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΑ» πξόζηηκν πνζνύ 

3.220,09 + 3.220,09 επξώ (άξζ.10 §5β) , πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 

14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

δ.ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΑΪΚΟΤ 

«ΓΡΑΖ ΠΟΛΗΣΧΝ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΟΛΖ» πξόζηηκν πνζνύ 472 επξώ (άξζ.10 §5β) 

, πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 

10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΧΡΑ» πξόζηηκν πνζνύ 372 επξώ (άξζ.10 §5β) , πξόζηηκν 

πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 

επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

ε.ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΖ 

«Ο ΓΖΜΟ ΜΑ ΑΤΡΗΟ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. 

δ). 

ζη.ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 «ΠΟΛΖΥΡΧΜΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 

παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΓΤΝΑΜΖ ΠΟΛΗΣΧΝ»: πξόζηηκν πνζνύ 1616 επξώ (άξζ.10 §5β)  

 «ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΘΔΣΗΚΑ» πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 

πεξ. δ). 

«ΤΝΔΡΓΔΗΑ-ΠΡΧΣΑ Ζ ΠΟΛΖ ΜΑ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 

παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ-ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» πξόζηηκν πνζνύ 4.837,00 + 4827,46 επξώ 

(άξζ.10 §5β) 

«ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 

παξ. 1 πεξ. δ). 

δ.ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 

«ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ» πξόζηηκν πνζνύ 1940 επξώ (άξζ.10 

§5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΓΔΝΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ» πξόζηηκν πνζνύ 5870,00 + 4872,64 επξώ (άξζ.10 
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§5β) 

«ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΠΡΧΣΖ ΞΑΝΑ» πξόζηηκν πνζνύ 4877,7 επξώ (άξζ.10 §5β), 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 

10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«Ζ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΠΟΤ ΜΑ ΑΞΗΕΔΗ» πξόζηηκν πνζνύ 3.500,00 + 3.457,8 

επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

ε.ΓΖΜΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ-ΔΤΟΜΟΤ 

«ΝΔΑ ΠΝΟΖ ΝΜΔ ΖΘΟ ΚΑΗ ΟΡΑΜΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΜΑ» πξόζηηκν 

πνζνύ 8176,20 + 8175,2 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ 

(άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΞΔΚΗΝΑΜΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΖ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 

1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«ΓΖΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. 

δ). 

«ΤΜΜΑΥΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. 

δ). 

ζ.ΓΖΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ 

«ΓΤΝΑΜΖ ΔΤΘΤΝΖ» πξόζηηκν πνζνύ 5.800,00 + 1955,91 επξώ (άξζ.10 

§5β) 

«ΠΟΛΗΣΔ ΜΔ ΟΡΑΜΑ» πξόζηηκν πνζνύ 4.000,00 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΤΜΠΡΑΞΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ» πξόζηηκν πνζνύ 

2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟ» πξόζηηκν πνζνύ 4310,00 + 4318 επξώ 

(άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

η.ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ 

«ΑΝΑΣΡΟΠΖ» πξόζηηκν πνζνύ 6340 επξώ (άξζ.10 §5β), πξόζηηκν πνζνύ 

2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ 

(άξζξν 14 παξ.1β). 

«ΠΟΛΖ ΜΠΡΟΣΑ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΤΜΜΑΥΗΑ» πξόζηηκν πνζνύ 5.000 

επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΑΛΛΑΕΧ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΜΟΤ» πξόζηηκν πνζνύ 2.020,00 + 2280 επξώ (άξζ.10 

§5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 
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«ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ» πξόζηηκν πνζνύ 770,00 + 904 επξώ 

(άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

ηα. ΓΖΜΟ ΠΤΛΑΗΑ ΥΟΡΣΗΑΣΖ 

«ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ» πξόζηηκν πνζνύ 1657,28 επξώ (άξζ.10 §5β), 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 

10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

ηβ.ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 

«ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ-ΝΔΑ ΑΡΥΖ» πξόζηηκν πνζνύ 4000,00 + 3996,4 

επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΠΡΧΣΑ Ο ΠΟΛΗΣΖ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. 

δ). 

«ΤΜΠΡΑΞΖ ΔΤΘΤΝΖ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 

πεξ. δ). 

ΔΝΔΡΓΟΗ ΓΖΜΟΣΔ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 

14 παξ. 1 πεξ. δ). 

ηγ. ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 

«ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΔ ΞΑΝΑ» πξόζηηκν πνζνύ 220,00 + 1464 επξώ (άξζ.10 

§5β) 

«ΓΤΝΑΜΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ» πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 

πεξ. δ). 

«ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΝΑΣΡΟΠΖ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 

πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

Β.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 

α.ΓΖΜΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 

«ΑΠΑΛΛΑΓΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 500,00 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν 

πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

β.ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ 

«ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΝΔΑ ΠΟΡΔΗΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 

πεξ. δ). 

γ.ΓΖΜΟ ΗΘΩΝΗΑ 

«ΟΡΑΜΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 372,00 επξώ (άξζ.10 

§5β) , πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν 

πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 
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«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖ ΗΘΧΝΗΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 

παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«ΗΘΧΝΗΑ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΜΑΕΗ»: πξόζηηκν πνζνύ 372,00 επξώ (άξζ.10 §5β) , 

πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 

10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

Γ.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ 

α.ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ 

«ΑΞΗΕΟΤΜΔ ΚΑΛΤΣΔΡΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 7185,8 επξώ (άξζ.10 §5β) 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΧΡΑ ΔΤΘΤΝΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 43646,00 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΓΤΝΑΜΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΛΠΗΓΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 3161,60 + 3139 

,6επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. 

δ). 

«ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΝΔΑ ΔΛΗΓΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 6.791,05 επξώ 

(άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

β.ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ 

«ΤΝΓΖΜΟΣΔ»: πξόζηηκν πνζνύ 3.000,00 + 2783,85 επξώ (άξζ.10 §5β) 

θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΓΗΑ ΝΔΑ ΒΔΡΟΗΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2657,99 επξώ (άξζ.10 §5β) 

πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 

10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

γ.ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 

«ΚΟΗΝΟ ΣΟΠΟ ΟΜΑΓΑ ΚΔΦΖ ΚΑΗ ΓΡΑΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 

4.120,00 + 4103,99 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ 

(άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΔΝΑ ΜΑΕΗ»: πξόζηηκν πνζνύ 11.000,00 + 10856,21 επξώ (άξζ.10 §5β) 

«ΓΤΝΑΜΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΑΟΤΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 

14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΝΔΑ ΠΝΟΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 1.960,00 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν 

πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

Γ.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΛΛΑ 

α.ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ 
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«ΑΛΜΧΠΗΑ ΔΓΧ ΕΟΤΜΔ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.389,00 + 2263,11 επξώ 

(άξζ.10 §5β) 

«ΑΛΜΧΠΗΑ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ ΜΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 3680,69επξώ (άξζ.10 

§5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΑΛΜΧΠΗΑ ΦΖΛΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 1306,00 + 1482,62 επξώ (άξζ.10 §5β) 

θαη πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

β.ΓΖΜΟ ΔΓΔΑ 

«ΔΝΧΣΗΚΖ ΓΡΑΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 272,80 επξώ (άξζ.10 §5β) 

γ.ΓΖΜΟ ΠΔΛΛΑ 

«ΠΔΛΛΑ ΓΖΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 

1 πεξ. δ). 

«ΘΔΟΧΡΟ ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ ΠΔΛΛΑ ΜΠΡΟΣΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 

επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 

παξ.1β). 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΑΝΗΓΡΤΖ ΠΔΛΛΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2500,00 + 2417,85 

επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) 

θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

δ.ΓΖΜΟ ΚΤΓΡΑ 

«ΤΜΜΑΥΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΤΓΡΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 6700,00 

+ 6670,67 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 

παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΝΔΑ ΠΝΟΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2500,00 + 2484,12 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«Ο ΓΖΜΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΔ»: πξόζηηκν πνζνύ 2350,00 + 2344 επξώ 

(άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

Δ.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΗΔΡΗΑ 

α.ΓΖΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 

«Ζ ΒΟΡΔΗΑ ΠΗΔΡΗΑ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ ΜΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ 

(άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΝΔΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΝΔΔ ΗΓΔΔ»: πξόζηηκν πνζνύ 1500,00 + 1483,2 επξώ 

(άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

β.ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 

«ΤΝΘΔΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 
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«ΟΛΤΜΠΗΑ ΤΜΜΑΥΗΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 3500,00 +4065,12  επξώ (άξζ.10 

§5β) ,πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν 

πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ»: πξόζηηκν πνζνύ 1723,70 

επξώ (άξζ.10 §5β) , πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) 

θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«ΤΜΠΟΛΗΣΔΗΑ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ»: πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 

παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΚΗΝΖΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ»: πξόζηηκν 

πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΑΛΖΘΔΗΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

γ.ΓΖΜΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

«ΠΟΛΗΣΔ Δ ΓΡΑΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. 

δ). 

«ΔΚΚΗΝΖΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 13.610,00 + 12665,86 επξώ (άξζ.10 §5β) 

«ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΧΡΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 7906,50 + 7906,5 επξώ (άξζ.10 §5β) 

θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΚΑΛΤΣΔΡΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 

14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 

1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

Σ.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΗΛΚΗ 

α.ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 

«ΚΗΛΚΗ ΜΠΡΟΣΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 3.200,00 + 3196 επξώ (άξζ.10 §5β) 

θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΓΖΜΟ ΑΞΗΧΝ»: πξόζηηκν πνζνύ 2800,00 + 2758,31 επξώ (άξζ.10 §5β) , 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 

10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«ΔΝΧΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΚΗΛΚΗ»: πξόζηηκν πνζνύ 8000,0 + 7123 επξώ (άξζ.10 

§5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΤΜΜΔΣΔΥΧ Ο ΓΖΜΟ ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 

3510,00 + 6611,55 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ 
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(άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΚΗΛΚΗ ΜΑΕΗ ΜΠΟΡΟΤΜΔ»: πξόζηηκν πνζνύ 3077,80 + 3077,8 επξώ 

(άξζ.10 §5β) ,πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

β.ΓΖΜΟ ΠΑΗΟΝΗΑ 

«Ζ ΠΑΗΟΝΗΑ ΣΖ ΠΡΟΟΓΟΤ»: πξόζηηκν πνζνύ 3800 + 3827,81 επξώ 

(άξζ.10 §5β)  

«ΠΑΗΟΝΗΑ ΗΥΤΡΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

Ε..ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΡΩΝ 

α.ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΠΟΛΖ 

«ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΜΦΗΠΟΛΗΣΧΝ» »: πξόζηηκν πνζνύ 8000,00 + 2129,8 επξώ 

(άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΑΜΦΗΠΟΛΗΣΔ ΔΝΧΜΔΝΟΗ»: »: πξόζηηκν πνζνύ 550 + 546,4 επξώ (άξζ.10 

§5β) ,πξόζηηκν πνζνύ 5.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη πξόζηηκν 

πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«Ο ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΜΠΡΟΣΑ»: »: πξόζηηκν πνζνύ 585,62+ 585,62 

επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΔΜΠΡΟ ΑΜΦΗΠΟΛΖ» »: πξόζηηκν πνζνύ 435 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

β.ΓΖΜΟ ΒΗΑΛΣΗΑ 

«ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΗΑΛΣΗΑ» : »: πξόζηηκν πνζνύ 858,4 + 858,4 επξώ (άξζ.10 

§5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΓΖΜΟ ΒΗΑΛΣΗΑ ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 575,00 + 570,4 

επξώ (άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

γ.ΓΖΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 

«ΚΗΝΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ»: »: πξόζηηκν πνζνύ 3218 

επξώ (άξζ.10 §5β)  πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

δ.ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ 

«ΓΤΝΑΜΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.103,61 + 2103,61 επξώ 

(άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

ε.ΓΖΜΟ ΔΡΡΩΝ 

«ΔΡΡΑΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ 
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(άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

ζη.ΓΖΜΟ ΗΝΣΗΚΖ 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ» πξόζηηκν πνζνύ 1830 + 1822,04 

επξώ (άξζ.10 §5β) πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζξν 14 παξ.1β). 

«ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖ ΗΝΣΗΚΖ» πξόζηηκν πνζνύ 750 + 744 επξώ 

(άξζ.10 §5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΔΝΧΜΔΝΖ ΤΝΣΗΚΖ» πξόζηηκν πνζνύ 1073,4 επξώ (άξζ.10 §5β) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

Ζ.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΠΖ 

α.ΓΖΜΟ ΗΑΜΟΤ 

« ΔΜΠΡΟ »: πξόζηηκν πνζνύ 1.428,78 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β) 

 «ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) 

θαη πξόζηηκν πνζνύ 1.062 επξώ+1.062 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β). 

« ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 (άξζξν 14 παξ. 1 

πεξ. δ) θαη πξόζηηκν πνζνύ 1.260 επξώ+1.257 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β). 

β.ΓΖΜΟ  ΜΑΡΩΝΔΗΑ-ΑΠΩΝ 

«ΔΠΑΝΔΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΑΡΧΝΔΗΑ ΑΠΧΝ» : πξόζηηκν πνζνύ 2.000 

επξώ (άξζ.14 §1δ). 

«ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 

πεξ. δ),  πξόζηηκν πνζνύ 692 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β)  θαη πξόζηηκν πνζνύ 

10.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1β). 

« ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ ΓΖΜΟ ΜΑΡΧΝΔΗΑ-ΑΠΧΝ»: 

πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ), πξόζηηκν πνζνύ 

2.080,81 επξώ+ 2.980,81 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β)  θαη πξόζηηκν πνζνύ 

10.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1β). 

γ.ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

«ΞΔΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 3,702,02 + 3.620,24 επξώ 

(άξζ.10 §5β), πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 ( άξζξν 14παξ1β). 

 

Θ.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΒΡΟΤ 

α.ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 
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«ΑΝΑ..Α »: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζ.14παξ. 1δ) 

 «ΑΓΔΜΔΤΣΖ ΝΔΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 (άξζξν 14 

παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΜΗΑ ΝΔΑ ΠΟΡΔΗΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ (άξζ.14 

§1β) 

β.ΓΖΜΟ ΑΜΟΘΡΑΚΖ 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΧΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΜΟΡΘΑΚΖ» : πξόζηηκν πνζνύ 

2.000 επξώ (άξζ.14 §1δ). 

«ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΑΜΟΘΡΑΚΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 

14 παξ. 1 πεξ. δ). 

« ΑΜΟΘΡΑΚΖ 2020»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. 

δ). 

γ.ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

«ΝΔΑ ΠΟΡΔΗΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ). 

« ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΟΥΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ(άξζξν 

14 παξ. 1 πεξ. δ).θαη πξόζηηκν πνζνύ 372 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β) 

«ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΜΠΡΟΣΑ»: πξόζηηκν 300+316 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β) 

δ.ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

«ΟΡΔΣΗΑΓΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΓΡΑΜΜΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 4.600 + 1.468,8 

επξώ (άξζ.10 §5β), πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 ( άξζξν 14παξ1β). 

«ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ ΣΟΠΟ ΝΑ ΕΧ» πξόζηηκν πνζνύ 1.106 επξώ ( 

άξζξν  10 παξ 5β) 

«ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΥΔΡΗ ΜΑ»: πξόζηηκν πνζνύ  2.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1δ), 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1β) 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ»: πξόζηηκν πνζνύ  2.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 

1δ), πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1β) 

«ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΜΠΡΟΣΑ»: πξόζηηκν πνζνύ  2.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1δ), 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1β), πξόζηηκν πνζνύ 2.026,46 

επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β) 

 

ε.ΓΖΜΟ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ 

«ΑΠ ΣΖΝ ΑΡΥΖ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ), 
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πξόζηηκν πνζνύ 508 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β) 

«ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 

1 πεξ. δ), πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ+1.938,14 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β) 

«ΝΔΟ ΞΔΚΗΝΖΜΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ), 

πξόζηηκν πνζνύ 700 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β) 

 

Η. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΞΑΝΘΖ 

α.ΓΖΜΟ ΜΤΚΖ 

«ΚΗΝΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζ.14παξ. 1δ) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 3.500 επξώ+3.665,99 επξώ ( άξζξν 10 παξ.5β) 

 «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 (άξζξν 

14 παξ. 1 πεξ. δ). 

«ΚΗΝΖΜΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 1.800  επξώ+1.766,6 (άξζ.10 

παξ5β) 

β.ΓΖΜΟ ΣΟΠΔΗΡΟΤ 

«ΝΔΑ ΠΝΟΖ» : πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζ.14 §1δ). πξόζηηκν 1981 

επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β) θαη πξόζηηκν 10.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1β). 

« ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 350 επξώ+772 επξώ 

(άξζξν 10 παξ.5β ). Καη πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1β) 

γ.ΓΖΜΟ ΑΒΓΖΡΩΝ 

« ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΑ ΚΗΝΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΒΓΖΡΧΝ: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 

επξώ(άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ).θαη πξόζηηκν πνζνύ 310 επξώ ( άξζξν 10 παξ 

5β) 

 

Κ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 

α.ΓΖΜΟ ΠΑΓΓΑΗΟΤ 

«ΧΣΖ ΔΠΗΛΟΓΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.097,17 επξώ (άξζ.10παξ.5β) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 10.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ.1β) 

 «ΠΑΓΓΑΗΟ ΑΤΡΗΟ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ) θαη 

πξόζηηκν πνζνύ 1.570 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β) 

«ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»: πξόζηηκν πνζνύ 3.160,74  επξώ+ 3.363 (άξζ.10 

παξ5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ( άξζξν 14 παξ1δ) 

β.ΓΖΜΟ ΘΑΟΤ 
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«ΤΜΠΡΑΞΖ ΔΤΘΤΝΖ» : πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζ.14 §1δ). 

πξόζηηκν 1.850 επξώ+ 235,41 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β). 

«ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖ ΘΑΟ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.794,96 επξώ (άξζξν 10 παξ.5β ). 

Καη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1δ) 

γ.ΓΖΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 

« ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΖΜΟ»: πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ(άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. 

δ) 

 «Ο ΣΟΠΟ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ»: πξόζηηκν 2.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1δ) 

«ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΒΑΛΑ»: πξόζηηκν πνζνύ 4.408,6 επξώ (άξζ.10 

§5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ (άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ)  

 

Λ.ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΡΑΜΑ 

α.ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ 

«ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΕΧΖ» πξόζηηκν πνζνύ 137 επξώ+5.193,12 επξώ ( άξζξν  10 

παξ 5β) 

«ΓΡΑΜΑ ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΡΗΑ» πξόζηηκν πνζνύ 13.657,49 επξώ+ 13.292,55 

επξώ ( άξζξν  10 παξ 5β) 

«ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΜΑ» πξόζηηκν πνζνύ 2.501,4 επξώ ( άξζξν  10 

παξ 5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ  2.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1δ) 

β. ΓΖΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΖ 

«ΓΤΝΑΜΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ» πξόζηηκν πνζνύ 4.000 επξώ+ 3.960,65 επξώ ( 

άξζξν  10 παξ 5β) θαη πξόζηηκν πνζνύ  10.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ 1β) 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ ( άξζξν 14 

παξ.1δ)+πξόζηηκν πνζνύ 1.990 επξώ+ 1.981 επξώ ( άξζξν  10 παξ 5β) 

γ.ΓΖΜΟ ΚΑΣΩ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ 

«ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ ( άξζξν 

14 παξ.1δ) 

δ. ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ 

«ΠΡΟΥΧΡΑΜΔ ΜΑΕΗ» πξόζηηκν πνζνύ 2.000 επξώ ( άξζξν 14 παξ.1δ) 

ε. ΓΖΜΟ ΓΟΞΑΣΟΤ 

«ΠΟΡΔΗΑ ΔΛΠΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ» πξόζηηκν πνζνύ 2.500 

επξώ+2.445,56 επξώ ( άξζξν 10 παξ 5β) 

«ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΡΥΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΟΞΑΣΟΤ» πξόζηηκν πνζνύ 1.300 επξώ+ 
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1.282 επξώ ( άξζξν  10 παξ 5β) 

Καηόπηλ απηώλ, ε Δπηηξνπή καηά πλειοψηθία ηεζζάρων (4) μελών, ένανηι  

ενός (1)  Παρέδροσ,  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

όηη νη ζπλδπαζκνί θαζώο θαη νη πεξηθεξεηαθνί θαη δεκνηηθνί ζύκβνπινη πνπ 

εθιέρζεθαλ (εθόζνλ είραλ έζνδα θαη δαπάλεο) ηήξεζαλ επαξθώο, ζηα 

πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ελ όςεη ηνπ δαηδαιώδνπο λνκνζεηηθνύ 

πιαηζίνπ, ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ βάζεη ηνπ λ. 3870/2010 θαη 

ζπλεπώο δελ ζπληξέρεη ιόγνο επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο θύξσζεο.  

H απόθαζε απηή εθδόζεθε ζηε ζπλεδξίαζε πνπ έγηλε ζηελ αίζνπζα 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο  ζηηο 15-04-

2022 θαη ζα  αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 

Η Πξόεδξνο                                                                      Σα κέιε  

 

Αζαλαζία αθθά  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΦΔΣΧΝ Γ.Γ. 

 

 

Μαξία Απνζηνιίδνπ                  

(ηαθηηθό κέινο) 

 Υαξίθιεηα Μαδαξαθίδνπ            

(ηαθηηθό κέινο) 

  

 

Γεσξγηάδεο Ιζαάθ 

 (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

Ισάλλεο Μαθξήο 

                                                          (ηαθηηθό κέινο) 

 

 

Ο Γξακκαηέαο  

 

Θεόδσξνο Σαξλαλίδεο 


