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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5030477 (Κωδ. Απόφασης:5217) 

                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΣ 07.06.2021 

 

Σήμερα τη Δευτέρα 7 του μηνός Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 146834/03.06.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης: 03.06.2021) πρόσκληση του Προέδρου της, με την εξής σύνθεση: 

Κ. Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ (Αντιπρόεδρος) 

Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ 

Β. ΑΞΙΩΤΗΣ 

Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 

Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ 

Α. ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, κ. Ο. Καπετανόπουλος. 

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν 8 Τακτικά Μέλη, 1 

Αναπληρωματικό Μέλος και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κ. Ρέππα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Το Τακτικό Μέλος κ. Σ. Λάμπρου προσκλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν συμμετείχε. 

Τα Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ. Θ. Δομάζου, Ν. Μακρόπουλος, Α. Έβερτ-Αλβέρτη, Α. Ροκοφύλλου, Ρ. 

Αξελός, Ρ. Μπέη – Καραμπότσου και Χ. Βουρδουμπάς προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

 

ΠΡΑΞΗ 833 

 

Πρόεδρος: Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης 32ο θέμα: «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 

επταμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης της ανοικτής διαδικασίας, για τη 

σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ", εκτιμώμενης αξίας 1.820.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ 5030477)». 

 

 

ΑΔΑ: ΨΣ3ΠΩ6Μ-Σ51



Ευρωπαϊκή ‘Ένωση  
 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5030477 (Κωδ. Απόφασης:5217) 

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 “Συγκρότηση” και 14 “Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία” του 

Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 “Υπόχρεοι σε δήλωση” και 19 “Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων” 

του Ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων 

λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών 

προσώπων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 32 “Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών” και 35 “Καθήκοντα υπαλλήλου” 

του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 “Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες” και του άρθρου 75 “Λειτουργία 

της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 

Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19” (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και  άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν.4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 75) και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 

επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:33506/28.05.2021 (ΦΕΚ Β’ 

2233/29.05.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

31 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00». 

11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:35169/04.06.2021 (ΦΕΚ Β’ 

2366/05.06.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

7 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00». 

ΑΔΑ: ΨΣ3ΠΩ6Μ-Σ51
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
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12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

13. Τη με αριθμό 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

14. Τη με αριθμό 163/3328/02.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 

των δήμων». 

15. Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Ν.4674/2020 “Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις” – Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ». 

16. Τη με αριθμό 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού». 

17. Τη με αριθμό 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά  το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

18. Τη με αριθμό 658/16.11.2020 (ΑΔΑ:Ω24ΟΩ6Μ-ΟΚΝ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων έτους 2021. 

19. Τη με αριθμό 684/16.11.2020 (ΑΔΑ:ΩΧ9ΙΩ6Μ-4ΝΩ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2021. 

20. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 090286/06.04.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008506355 2021-04-21) αίτηση 

της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων (πρωτογενές αίτημα). 

21. Τη με αριθμό Α00694/105644/20.04.2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΜΡΩ6Μ-5ΧΣ, ΑΔΑΜ:21REQ008506377 

2021-04-21) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2021 (εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα). 

22. Το με αρ. πρωτ. 1372/ΕΦΔ 238/28.04.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης, με το οποίο: 

“ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 

για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το 

Υποέργο «Ανάπλαση της περιοχής Πλατείας Θεάτρου Α/Α 4της Πράξης «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5030477», συνολικού 

προϋπολογισμού «1,820,000 €»”. 

23. Τη με αριθμό 622/29.04.2021 (ΑΔΑ:ΨΦΚΞΩ6Μ-2Ξ4) πράξη Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 

1) εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, 2) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και 3) ορίστηκε ως 

«Γνωμοδοτικό Όργανο» για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου το Τμήμα 

Επίβλεψης της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων. 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 127173/17.05.2021 (αρ. πρωτ. 454/14.05.2021) έγγραφο της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 133047/21.05.2021 (αριθ. πρωτ. 854/19.05.2021) έγγραφο της 

Πανελλήνιας Ένωσης Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ). 

ΑΔΑ: ΨΣ3ΠΩ6Μ-Σ51
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26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 138189/26.05.2021 (αρ. πρωτ. 11225/21.05.2021) έγγραφο της 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). 

27. Το με αριθμό 1/28.05.2021 Πρακτικό Διενέργειας Κλήρωσης της Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων. 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 144856/02.06.2021 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Μελετών, 

Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και 

Κοινοχρήστων Χώρων. 

29. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Συγκροτεί επταμελή Επιτροπή Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης της ανοικτής 

διαδικασίας, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων, μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ", εκτιμώμενης αξίας 

1.820.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ 5030477), σύμφωνα με το με 

αριθμό 1/28.05.2021 Πρακτικό Διενέργειας Κλήρωσης, αποτελούμενη από τους κάτωθι: 

 

Τακτικά Μέλη  

 

• ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Βλασίου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

• ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κωνσταντίνου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

• ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ του Σταύρου, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

• ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σταύρου, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

• ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΣΛΑΝΙΔΗ, ΠΜ-ΕΔΕ – εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ 

• ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός – εκπρόσωπος ΤΕΕ 

• ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ, Δημοτικός Σύμβουλος Φιλοθέης-Ψυχικού – εκπρόσωπος ΠΕΔΑ 

 

Αναπληρωματικά Μέλη  

 

• ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΓΚΛΗ του Γεωργίου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ του Αθανασίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΥ του Γεωργίου, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

• ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΥΜΑ του Φωτίου, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

• ΠΕΤΡΟ ΓΑΜΒΡΙΛΗ, ΠΜ-ΕΔΕ – εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ 

• ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΖΑΡΚΙΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός – εκπρόσωπος ΤΕΕ 

• ΜΑΡΙΑ ΖΑΓΚΑ, Δημοτική Σύμβουλος Π. Φαλήρου – εκπρόσωπος ΠΕΔΑ 

 

Πρόεδρος ορίζεται η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σταύρου, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Αναπληρωτής Προέδρου η κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΓΚΛΗ του Γεωργίου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 

σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 144856/02.06.2021 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος 

Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων 

Χώρων. 
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Ευρωπαϊκή ‘Ένωση  
 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5030477 (Κωδ. Απόφασης:5217) 

Ο ορισμός της ανωτέρω Επιτροπής Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης θα ισχύει σε τυχόν αλλαγές 

των ημερομηνιών προθεσμίας υποβολής των προσφορών – ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών. 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 19 του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι 

Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής 

υπηρεσιών (εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000,00€ ανά διαγωνισμό) και όλων των επιτροπών διαγωνισμών 

δημοσίων έργων (εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 300.000,00€ ανά διαγωνισμό), είναι υπόχρεοι για την υποβολή 

Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ). 

 

Σύμφωνα δε, με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν.3213/2003,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Δήλωση Περιουσιακής 

Κατάστασης (ΔΠΚ) και η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) υποβάλλονται από τους υπόχρεους μέσα σε 90 

ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). 

 

Τα επόμενα έτη η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της 

άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Ειδικά για τους 

υπόχρεους των περιπτώσεων α’ έως και ε’ και ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η δήλωση υποβάλλεται για 3 έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. 

Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος. 

 

Με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω 

τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. 

 

Η άρνηση συμμετοχής του εκλεγέντος μέλους στο συλλογικό όργανο, συνιστά αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 32 και το άρθρο 35 του Ν.3584/2007, μη αποκλειόμενης ενδεχομένως και 

της ποινικής διώξεως, για παράβαση των όρων του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα. (ΓνΝΣΚ 366/2012). 

 

 

Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί 

σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Κ. Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ – Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ – Β. ΑΞΙΩΤΗΣ 

Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ – Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ – Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ – Α. ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ 

 

 

Ο. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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