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         Π Ρ Ο Σ     

1. Υπουργείο Πολιτισµού, 
 Παιδείας και Θρησκευµάτων,  

Γενική ∆/νση Στρατηγικού 
 Σχεδιασµού Προγραµµατισµού και 
 Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

∆/νση Κτιριακής και Υλικοτεχνικής 
 Υποδοµής - Τεχνικό Τµήµα  

 

2. Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού  
 Ελέγχου  του Υπουργείου  
 Πολιτισµού, Παιδείας και 
 Θρησκευµάτων  

 

Θέµα: ∆ικαιολογητικά που ζητήθηκαν για είσπραξη λογαριασµού από Υπόλογο - 
Αυθαίρετη και βλαπτική συµπεριφορά Υπολόγου.  

 

Κυρίες/ Κύριοι  

 

Με την παρούσα επιστολή διαµαρτυρόµαστε εντονότατα για την ακραία γραφειοκρατική και 
αυθαίρετη συµπεριφορά υπολόγου της Υπηρεσίας σας, όπως αυτή υπαγορεύεται από το  
συνηµµένο που σας παραθέτουµε.  

Συγκεκριµένα, στο συνηµµένο πυκνογραφηµένο χειρόγραφο κατάλογο δυόµισι σελίδων 
δικαιολογητικών, που, σύµφωνα µε τον υπογράφοντα Υπόλογο οφείλει να προσκοµίζει ένας 
ανάδοχος δηµοσίου έργου που τυγχάνει να έχει την νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας, 
εµφανίζονται, µεταξύ άλλων:  

• Ανύπαρκτα αιτιολογικά (αντί του υπ.αριθµ.9 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΦΠΑ δικαιολογητικό, 
προσκοµίζεται Υπεύθυνη ∆ήλωση, θεωρηµένη από την ∆ΟΥ ότι θα αποδοθεί ο ΦΠΑ  µε την 
επόµενη περιοδική δήλωση ΦΠΑ). 

• Καταργούµενες κρατήσεις (κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε υπ.αριθµ.11 δικαιολ.).  

• Περιττά δικαιολογητικά (π.χ. υπ' αριθµ. 20) αφού ο ανάδοχος ως κάτοχος της ετήσιας 
ενηµερότητας πτυχίου έχει ήδη καταθέσει τα υπόψη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία τήρησης 
του ΜΕΕΠ.  

Παρόλα αυτά, ακόµη και όταν τα ανωτέρω αλλά και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που 
καταγράφονται στο συνηµµένο κατατέθηκαν στον υπόψη Υπόλογο, εκείνος, σύµφωνα µε τη 
µαρτυρία της εταιρείας - µέλους µας, ζήτησε να προσκοµιστούν επιπλέον δικαιολογητικά 
για τις τροποποιήσεις του καταστατικού που αναφέρονται στη βεβαίωση του ΓΕΜΗ και που 
δεν έχουν ακόµη δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ και συγκεκριµένα ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία 
να προσκοµισθεί  το έγγραφο του ΓΕΜΗ προς το Εθνικό Τυπογραφείο προκειµένου να 
δηµοσιευθεί η τροποποίηση!  
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Κυρίες /Κύριοι  

εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι το εν λόγω έγγραφο η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση έχει την δυνατότητα να 
το αναζητήσει από µόνη της ενώ µία Ανώνυµη Εταιρεία δεν µπορεί να έχει πρόσβαση σε 
αυτής της φύσης τα έγγραφα.  

 

Το βασικότερο όµως είναι ότι αυτή η συµπεριφορά του Υπολόγου, πέραν από αυθαίρετη είναι 
και βλαπτική προς το ∆ηµόσιο Συµφέρον αφού η άρνηση πληρωµής της σχετικής 
πιστοποίησης, γεννά το δικαίωµα στον Ανάδοχο να διακόψει τις εργασίες του έργου - 
εφόσον δεν πληρώνεται -  και εν συνεχεία να προχωρήσει, εφόσον το επιθυµεί, σε διάλυση 
της σύµβασης εκτέλεσης του έργου µε αποτελέσµατα: 

- πληρωµή τόκου 8% υπερηµερίας επί των καθυστερούµενων πληρωµών,  

- ηµιτελές έργο,  

- επιστροφή στην Ε.Ε. όλων των συγχρηµατοδοτούµενων κονδυλίων, στην περίπτωση που 
το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο και δεν έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.  

 

Κυρίες / Κύριοι  

µε βάση τα ανωτέρω παρακαλούµε να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες άρσης των 
αυθαίρετων και  βλαπτικών συµπεριφορών του εν λόγω Υπολόγου.  

 

 

  Με τιµή, 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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