ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EKΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ ΣΎΝΑΨΗΣ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων Ν.3213/2003 , Ν.4
281/2014
,
Ν.4571/2018
&
Ν. 4587/2018
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, «Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης –
Πόθεν Έσχες» υποβάλλουν για τον εαυτό τους, τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους,
μεταξύ άλλων και οι παρακάτω κατηγορίες:

·
Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του δημοσίου, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των
150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό
.

·
Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών
δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ποσό των 300.000
ευρώ
.

·
Ο Ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης
και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
έργου άνω των 300.000 ευρώ.

·
Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν
οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν
δημόσιες συμβάσεις, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει τα παραπάνω ποσά ανά
περίπτωση (προμήθεια, παροχή υπηρεσιών πάνω από 150.000€ και έργα πάνω από
300.000€)

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) του
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έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα
μπορούν να εκπληρωθούν από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 στην
ιστοσελίδα https://www.pothen.gr στην οποία αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις ενημερώσεις για κάθε τι νεότερο.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για την ενημέρωση των υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ, λειτουργεί
Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) όπου μπορείτε να καλείτε κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό 210- 4802100 για τυχόν πρόσθετες
διευκρινίσεις και πληροφορίες.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου
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