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     ΘΕΜΑ :   Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015              

        Σε συνέχεια των άρθρων 222-230 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου  Οικονομικών  και  άλλες
διατάξεις»  (ΦΕΚ  160  /Α΄)  με  τον  οποίο  τροποποιήθηκε  ο  ν.  3213/2003  «Δήλωση  και
έλεγχος  περιουσιακής  κατάστασης  βουλευτών,  δημοσίων  λειτουργών  και  υπαλλήλων,
ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ 309/Α΄),
σας υπενθυμίζουμε την  υποχρέωση υποβολής  δήλωσης  περιουσιακής  κατάστασης  των
ιδίων, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους, καθώς και δήλωσης οικονομικών
συμφερόντων για το έτος 2015, για τους υπόχρεους σύμφωνα με τον προαναφερθέντα
νόμο. 

Α. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 

Η υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης απορρέει από το άρθρο 1 του ν.
3213/2003 όπως ισχύει. ( άρθρο 222 του ν. 4281 , ΦΕΚ 160/08-08-2014/Α΄). 

Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  του  ν.3213/2003,  όπως  ισχύει,  «Η
δήλωση της  παραγράφου  1  υποβάλλεται  από  τους  υπόχρεους  μέσα  σε  ενενήντα  (90)
ημέρες  από  την  απόκτηση  της  ιδιότητάς  τους  (  αρχική  δήλωση).  Τα  μετέπειτα  έτη,  η
δήλωση  υποβάλλεται  κάθε  χρόνο  κατά  το  διάστημα  της  θητείας,  της  άσκησης  της
δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά
δε  για  τους  υπόχρεους  των  περιπτώσεων α΄  έως  ε΄  της  παραγράφου  1  του  παρόντος
άρθρου για τρία έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος». 

Β. Δήλωση οικονομικών συμφερόντων. 
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             ΠΡΟΣ:     

Ως πίνακας αποδεκτών   



Η υποχρέωση δήλωσης οικονομικών συμφερόντων απορρέει από το άρθρο 229 του
ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄), ο οποίος τροποποίησε το ν. 3213/2003 και αφορά υπόχρεους
σε  δήλωση  περιουσιακής  κατάστασης,  οι  οποίοι,  εκτός  από  την  ετήσια  δήλωση
υποβάλλουν στην ίδια προθεσμία δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των
συζύγων τους. 

Υπόχρεοι υποβολής 

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανήλικων
τέκνων τους υποβάλλουν: 

α. Αιρετά όργανα - μέλη διοίκησης 

1. Οι Δήμαρχοι, 

2. Οι Αντιδήμαρχοι, 

3. Οι  Πρόεδροι και  τα μέλη,  τακτικά και  αναπληρωματικά,  των επιτροπών των Δήμων,
(άρθρο 1 παρ. 1 περ. θ του ν. 3213/2003, όπως αντικαθίσταται από το  άρθρο 222 του
Ν.4281/2014) (βλ. σχ. και   άρθρο 61 παρ. 4 του Ν.3852/2010) 

4. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, 

5. Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των
δημοτικών  νομικών  προσώπων  δημοσίου  δικαίου,  των  αμιγών  ή  μεικτών  δημοτικών
επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων 

6. Οι  Γενικοί  Διευθυντές  των  δημοτικών  νομικών  προσώπων  δημοσίου  δικαίου,  των
αμιγών  ή  μεικτών  δημοτικών  επιχειρήσεων  των  ανωτέρω  Ο.Τ.Α.  και  των  συνδέσμων
δήμων και 

7. Οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των Δήμων. (άρθρο 1 παρ.
1 περ. θ του ν. 3213/2003, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 222 του Ν.4281/2014) 

Επομένως,  από  01.01.2015  διευρύνονται  οι  υπόχρεοι  υποβολής  δήλωσης.  (ΚΕΔΕ
2013/11.09.2014) 

β. Μέλη επιτροπών δημοσίων συμβάσεων 

1. Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων
και των ενόπλων δυνάμεων,  των  νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,  των  νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, των
δημόσιων επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό, 
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2. Ο  πρόεδρος  και  τα  μέλη  όλων  των  επιτροπών  διαγωνισμού  έργων των  ανωτέρω
φορέων, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985,
εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
(άρθρο 1 παρ. 1 περ. ια του ν. 3213/2003, όπως αντικαθίσταται από το  άρθρο 222 του
Ν.4281/2014) 

γ. Προϊστάμενοι - υπάλληλοι 

1. Οι κατέχοντες θέσεις  προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών
μονάδων  προμηθειών στο  Δημόσιο  και  στα  ανωτέρω  νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς, (άρθρο 1
παρ. 1 περ. ια του ν. 3213/2003, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 222 του Ν.4281/2014)

2. Οι  προϊστάμενοι  και οι  υπάλληλοι των  οργανικών μονάδων δόμησης οποιουδήποτε
οργανωτικού επιπέδου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (άρθρο 1 παρ. 1 περ. λγ
του ν. 3213/2003, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 222 του Ν.4281/2014)

3.Οι έχοντες αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση δημοσίων έργων ή μελετών δημοσίων
έργων ή ασκούν καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημοσίων έργων ή μελετών, όσοι
ασκούν καθήκοντα ή και αρμοδιότητες διαχείρισης, εφαρμογής, συντονισμού και ελέγχου,
στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-
2013 και 2014-2020 (άρθρο 1 παρ. 1 περ. λη του ν. 3213/2003, όπως αντικαθίσταται από
το άρθρο 222 του Ν.4281/2014) 

Τα  νέα  έντυπα  της  Δήλωσης  Περιουσιακής  Κατάστασης  και  της  Δήλωσης
Οικονομικών  Συμφερόντων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3213/2003,  όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ
2113/30-09-2015 τ. Β΄.

Οι  υπόχρεοι  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  τα  ανωτέρω  έντυπα  ταχυδρομικά  ή
αυτοπροσώπως στην παρακάτω διεύθυνση:

«Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.
3213/2003»

Βασιλίσσης Σοφίας 11
4ος όροφος, γρ. 414
10671 Αθήνα
(τηλ. 2103692417)

Το παρόν να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
                                                                   
                                                                                             

                                                                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ NΙΚΟΛΑΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοκοντίνη Αθανάσιο 
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 
3. Πρόεδρο και μέλη Δ/Σ  ΔΟΘ  (ενημέρωση μελών από τον Πρόεδρο του Δ/Σ)
4. Πρόεδρο και μέλη Δ/Σ ΔΕΥΑΘ  (ενημέρωση μελών από τον Πρόεδρο του Δ/Σ)
5. Πρόεδρο και μέλη Δ/Σ ΔΗΚΕΘ  (ενημέρωση μελών από τον Πρόεδρο του Δ/Σ)
6.  Πρόεδρο  και  μέλη  Δ/Σ  Σχολικής  Επιτροπής  των  Σχολικών  Μονάδων  της  Α/βάθμιας
Εκπαίδευσης  (ενημέρωση μελών από τον Πρόεδρο του Δ/Σ)
7.  Πρόεδρο  και  μέλη  Σχολικής  Επιτροπής  των   Σχολικών  Μονάδων  της  Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης  (ενημέρωση μελών από τον Πρόεδρο του Δ/Σ)
8. Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μάρκου Αλεξάνδρα 
9. Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ντανάση Κερασία 
10. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κυλάφη Σταματία 
11. Δ/ντή Υπηρεσίας Δόμησης κ. Χρυσικό Επαμεινώνδα 
12.Δ/ντή Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Χρυσικό Γεώργιο
13. Γραφείο Τύπου 
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