ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ετέθη από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης προς την Ένωση
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ερώτημα για την
παροχή νομικής γνωμοδότησης ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε αν οι υπάλληλοι των Δ.Ε.Υ.Α. υποχρεούνται
υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες και αν ναι ποιοι είναι αυτοί.»
Κατά τη γνώμη μας προσήκει η κάτωθι απάντηση.

****
Α. Νομοθετικό πλαίσιο
Τα

υπόχρεα

σε

υποβολή

δήλωσης

περιουσιακής

κατάστασης

πρόσωπα

καθορίζονται περιοριστικώς στο άρθρο 1 ν. 3213/2003 όπως τροποποιείται και
ισχύει.
Κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 περ. θ’ ν. 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 172
παρ. 3 ν. 4389/2016 και με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4671/2018 ορίζεται ότι δήλωση της
περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν
–μεταξύ άλλων- «θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών
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Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων
των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των
Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές
επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι
διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών.». και με την περ. ια’ όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 ν. 4571/2018 και οι «ια. Οι Πρόεδροι, τα
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών
προμηθειών, μελετών 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, καθώς επίσης ο Γενικός
Διευθυντής και Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και 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.
Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη όλων των επιτροπών
διαγωνισμών δημοσίων έργων των ανωτέρω φορέων, εφόσον ο προϋπολογισμός
του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.».

Β. Επί του ερωτήματος
Καθ’ ο μέτρο αφορά τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),
σύμφωνα με την ως άνω διάταξη υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης
είναι ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και ο
Γενικός Διευθυντής. Περαιτέρω υπόχρεοι είναι και οι Πρόεδροι, τα τακτικά και
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αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και
παροχής υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. όταν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και οι Πρόεδροι, τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων των
Δ.Ε.Υ.Α. εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ. Οι λοιποί υπάλληλοι των Δ.Ε.Υ.Α. δεν υποχρεούνται εκ του νόμου
σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Αθήνα, 20-01-2021
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης
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