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ΘΕΜΑ: Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών
συνδυασμών.
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας ότι οι
συνδυασμοί

που

μετέχουν

στις

δημοτικές

και

περιφερειακές

εκλογές,

υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138), στην τήρηση ειδικού
βιβλίου στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους
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.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 9 του ανωτέρω νόμου, οι
συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα
αυτού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα.
Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων,
σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο
της παρ. 1 τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχει θεωρηθεί και
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
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Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι το
δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των
εκλογών.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν
μεταβολές στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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