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Αξιότιµοι Κύριοι,

κατόπιν της έκδοσης της εν θέµατι ΚΥΑ απαιτείται άµεσα να αποσαφηνιστούν ορισµένα
σηµεία της προκειµένου να µην καθυστερήσει αναιτιολόγητα η διαδικασία αποπληρωµής
των αναδόχων τεχνικών έργων από ασάφειες ή / και παρερµηνείες των προβλεποµένων
στην εν θέµατι ΚΥΑ.

Συγκεκριµένα στο άρθρο 12, παράγραφος 2, περίπτωση α στην οποία αναγράφονται τα
δικαιολογητικά πληρωµής δαπανών (τεχνικών) Έργων διαπιστώνουµε τα εξής:

Α. "γγ . Για απολογιστικές εργασίες:
................................................................
Σε όλες τις ανωτέρω (σ.σ. αα, ββ,γγ) αναζητούνται επιπρόσθετα από την οικονοµική
υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αποδείξεις για την πληρωµή των προβλεπόµενων κρατήσεων και φόρων.
• Τιµολόγιο αναδόχου.
• Φορολογική ενηµερότητα - βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ.
• Βεβαίωση µη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωµής.
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΤΑΑ και Ι.Κ.Α έργου και εταιρείας."
Α.1

Αναφορικά µε τις αποδείξεις πληρωµής των προβλεπόµενων κρατήσεων και φόρων
σηµειώνουµε ότι µετά την ισχύ του Ν.4172/2013 (από 1/1/2014), δεν προβλέπεται
πλέον καταβολή των παρακρατούµενων φόρων από τον Εργολάβο. Οι φόροι
υποχρεωτικά παρακρατούνται από αυτόν που προβαίνει στην πληρωµή του
Εργολάβου, οπότε δεν είναι αντιληπτό το πώς θα αποδεικνύει ο εργολάβος την
πληρωµή των προβλεπόµενων κρατήσεων αφού αυτές θα έχουν παρακρατηθεί.

Προτείνουµε να δοθεί η ερµηνεία «Αποδείξεις για την πληρωµή των προβλεπόµενων
κρατήσεων και φόρων, εφόσον δεν παρακρατούνται από τον Εργοδότη του Έργου.»
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Α.2

Αναφορικά µε την Φορολογική ενηµερότητα - βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ σηµειώνουµε
ότι δεν προβλέπεται "βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ". Αυτό που σήµερα προβλέπεται είναι
υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου όπου δηλώνει ότι θα συµπεριλάβει την αξία έκδοσης
των τιµολογίων του, στην οικεία προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. (ΠΟΛ.1272/27.10.1995 ΦΕΚ Β` 1032/1995). Εξάλλου η απόδοση του ΦΠΑ που θα εισπραχθεί θα γίνει µε
επόµενη Περιοδική ∆ήλωση.

Προτείνουµε να γίνεται αποδεκτή η ως άνω Υ.∆. του Αναδόχου.

Α.3

Αναφορικά µε την Βεβαίωση µη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωµής σηµειώνουµε
ότι δεν ορίζεται από πού θα εκδοθεί η βεβαίωση και µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχει
ενιαίος φορέας διαχείρισης των ενεχυριάσεων, το πρόβληµα µεγαλώνει. Εξάλλου
όλες
οι
ενεχυριάσεις
/
εκχωρήσεις
των
πιστοποιήσεων,
υποχρεωτικά
κοινοποιούνται µε ∆ικαστικό Επιµελητή στην Υπηρεσία, από την Τράπεζα.

Προτείνουµε να γίνεται αποδεκτή σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου.

B. "δδ. Προκαταβολές για πρώτη εγκατάσταση και για υλικά/µηχανήµατα, που
ενσωµατώνονται στο έργο.
................................................................
• Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης πτώχευσης.
• Φορολογική ενηµερότητα.
• Βεβαίωση µη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωµής.
................................................................"
B.1.

Αναφορικά µε το Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης πτώχευσης
σηµειώνουµε ότι ανυπέρβλητο πρόβληµα θα δηµιουργηθεί στις περιπτώσεις που
ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία οπότε και δεν υφίσταται δυνατότητα έκδοσης
των εν λόγω πιστοποιητικών.

Προτείνουµε να προσκοµίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη της.

Β.2

Αναφορικά µε την Βεβαίωση µη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωµής (βλέπε
περίπτωση Α.3.)

Γ. " εε. Για αποζηµιώσεις από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων..
................................................................
• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα των δικαιούχων της πληρωµής.
................................................................"
Γ.1

Αναφορικά µε την Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα των δικαιούχων της
πληρωµής, πρόβληµα δηµιουργείται στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν έχουν την
αντίστοιχη ενηµερότητα.

Προτείνουµε να προβλεφθεί διαδικασία (π.χ. κατάθεση στο Τ.Π.& ∆.), ώστε να µην
καθυστερεί η αποζηµίωση και η σχετική απαλλοτρίωση.
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Κατόπιν αυτών παρακαλούµε όπως προβείτε άµεσα σε έκδοση σχετικής
διευκρινιστικής εγκυκλίου εφαρµογής της εν θέµατι ΚΥΑ, στην οποία να
περιλαµβάνονται κατ' ελάχιστον τα ανωτέρω.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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