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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Αυτοτελές Τμήμα 
Υποστήριξης των Πολιτικών 
Οργάνων 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
τ.κ. 136 73, Αχαρνές 

Συντάκτης:Ζwμα Ευμορφία 
Τηλ.: 213-2072398 

e-mail: ezoma@acharnes.gr 

Βαθμός προτεραιότητας: «Εξ. Επείγον» 

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχε ίο: 

«3 ΕΤΗ» 

Αχ α ρνές Q. ο .2.. :J c::.:2 ο 
Αρ. Πρωτ.: θC- t3 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

1. κ.Πρόεδρο Επιτροπής Διαβούλευσης 
@ κ.Καλογράνη Μαρία (πρακτικογράφο 

επιτροπής) 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

1. κ.Δήμαρχο 
2. Αντιδήμαρχο Διοικητικwν Υπηρεσιwν & 

Ανθρwπινου Δυναμικού 

ΘΕΜΑ: «Ενυπόγραφη ενημέρωση των υπόχρεων σε ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΠΚ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του 

Ν.3213/2003(ΦΕΚ 309/31-12-2003/τ.Α ·)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

• Με την υπ'αρ.299/20-12-2019 (ΑΔΑ:6ΝΗ3ΩΨ8-826) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Αχαρνwν συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. 

• Με την υπ'αρ.3/22-1-2020 (ΑΔΑ:Ω6ΗΤΩΨ8-ΟΛΩ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Αχαρνwν έγινε ορθή επανάληψη της ανωτέρω. 

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, Δήλωση της 

περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσwπων με τα οποία 

έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν: 

« θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των 

επιτροπwν των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικwν Συμβουλίων, οι 

Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικwν Συμβουλίων και 

οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικwν νομικwν προσwπων δημοσίου δικαίου , των 

αμιγwν ή μεικτwν δημοτικwν επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α και των συνδέσμων 

Δήμων, καθwς και οι Προϊστάμενοι των Γενικwν Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των 

Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικwν 

λογαριασμwν αυτwν» . 

Η υποχρέωση υποβολής Αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης 

(ΔΠΚ) πρέπει να εκπληρωθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία 

απόκτησης ιδιότητας της παρ.l του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 όπως 

ισχύει . 



Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά διαδικτυακώς μέσω ενιαίας εφαρμογής 

στη διεύθυνση: https:/(www.pothen.gr/pothen/main/#home, πατώντας στο 

εικονίδιο «Είσοδος στο Σύστημα Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» 

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet. 

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για 

Πόθεν Έσχες (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ ) στο τηλ. 210-4802100. 

Η παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης από τον 

υπόχρεο αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 

του Ν.3213/03 όπως ισχύει, ενώ για την εκπρόθεσμη υποβολή απαιτείται 

πλέον η πληρωμή του σχετικού παραβόλου (άρθρο 6 παρ.ι του Ν.3213/03 

όπως ισχύει). 

Σας διευκρινίζουμε ότι υπόχρεοι για την υποβολή της Αρχικής Δ. Π.Κ. 

είναι μόνο όσοι απόκτησαν για πρώτη φορά την ιδιότητα της παρ.l του 

άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως ισχύει. 

Κατόπιν των ανωτέρω όπως άμεσα ενημερώσετε ενυπογράφως . τους 

υπόχρεους και μας αποστείλετε τα σχετικά αποδεικτικά. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙτΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΖΩΜΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
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