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Έρνληαο ππφςε:  

1. Τν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά 

Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).  

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4242/2014 «Δληαίνο θνξέαο εμσζηξέθεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α’ 50), κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 

2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α΄ 247).  

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 
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143), θαη ηδίσο ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 79 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 80 

απηνχ. 

4. Τν π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ 

Υπνπξγείσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

5. Τν π.δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Τν π.δ. 118/2013 (Α’ 152) «Τξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 85/2012 –Ίδξπζε Υπνπξγείνπ 

Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη 

κεηνλνκαζία ησλ Υπνπξγείσλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

ζε ππνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζε ππνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ αληίζηνηρα». 

7. Τν πδ 89/10.6.2014 (Α΄134) Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη 

Υθππνπξγψλ. 

8. Τελ αξηζ. Υ48/9.7.2012 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Φξήζηνπ Σηατθνχξα (Β’ 2105)» 

9. Τν φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΞΣΛΕ  

Καζνξίδνπκε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2362/1995 (Α΄247) θαη 

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143), ηηο ξπζκίζεηο γηα ηηο 

πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ απφ ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), θαη εηδηθφηεξα, ην πεδίν, ην ρξφλν εθαξκνγήο, ηνλ ηξφπν 

εθθαζάξηζεο ησλ δαπαλψλ θαη ηνλ ηχπν ησλ εληνιψλ πιεξσκήο, θαζψο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξσκψλ πνπ ειέγρνληαη θαηά πεξίπησζε, σο εμήο: 

 

Άπθπο 1 

Οεδίο εθαπμογήρ 

Πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ νη πιεξσκέο ηνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη δηαρεηξηζηέο έξγσλ. 

 

Άπθπο 2 

Ξπιζμοί 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νη παξαθάησ φξνη έρνπλ ηελ έλαληη εθάζηνπ 

παξαηηζέκελε έλλνηα : 
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Διατειριζηής έργοσ : Η νηθνλνκηθή ππεξεζία θνξέα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ή ην λνκηθφ 

πξφζσπν, κε επζχλε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη πιεξσκέο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο. 

Υπεύθσνος λογαριαζμού: Δμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν πνπ νξίδεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή 

έξγνπ γηα λα εθηειεί ηηο πιεξσκέο, κέζσ ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη ζηελ Τξάπεδα ηεο 

Διιάδνο.  

Εκκαθάριζη δαπάνης : Η πξάμε κε ηελ νπνία, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία θνξέα ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο θαη 

πξνζδηνξίδεη ην δηθαίσκα έλαληη ηνπ δεκνζίνπ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο πιεξσκήο. 

Ενηολή πληρωμής : Η πξάμε κε ηελ νπνία, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία θνξέα ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εληέιιεηαη ηελ πιεξσκή ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ζην 

δηθαηνχρν ηεο.  

Δικαιούτος πληρωμής : Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν 

είλαη απνδέθηεο πιεξσκήο γηαο ζπγθεθξηκέλε δαπάλε. 

Έμμεζη πληρωμή : Η εθηακίεπζε ηνπ ΠΓΔ απφ ην ινγαξηαζκφ επελδχζεσλ πνπ ηεξείηαη 

ζηελ ΤηΔ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ.  

Ενηαλμαηοποίηζη δαπάνης ως προς ηον κραηικό προϋπολογιζμό : είλαη ε πξάμε κε 

ηελ νπνία εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ΥΓΔ/εηδηθφ ινγηζηήξην ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα 

πιεξσκήο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ΠΓΔ, πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο αληίζηνηρνπο 

Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δμφδσλ γηα ηελ εκθάληζε ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ πιεξσκψλ ζηε 

δεκφζηα ιεςνδνζία. 

 

Άπθπο 3 

Ξπιζμψρ και εςθωνερ διασειπιζηή έπγος και ςπεςθωνος λογαπιαζμοω 

1. Γηα ηηο πιεξσκέο έξγσλ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε, νξίδεηαη δηαρεηξηζηήο ε αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11 θαησηέξσ. Οη πιεξσκέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

2. Η νηθνλνκηθή ππεξεζία σο δηαρεηξηζηήο έξγνπ, έρεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ επζχλε 

ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πιεξσκψλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, ζηε βάζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ζε απηή ε ππεξεζία πνπ 

εθηειεί ην έξγν. Η νηθνλνκηθή ππεξεζία παξαιακβάλεη απφ ηελ ππεξεζία πνπ πινπνηεί 

ην έξγν, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ απαίηεζε ηεο πιεξσκήο ηεο θάζε 

δαπάλεο πξνο ηνλ δηθαηνχρν ηεο. Γελ ειέγρεη θαη δελ επζχλεηαη γηα ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνο ηνπο αλαδφρνπο νχηε θαη γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηα νπνία ηελ επζχλε δηαηεξεί ε 

ππεξεζία πνπ πινπνηεί ην έξγν, ε νπνία θαη ηεξεί ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 
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3. Οη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ηνλ εθάζηνηε δηθαηνχρν ηεο πιεξσκήο γηα φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο δαπαλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 

έξγνπ (άκεζεο πιεξσκέο). 

4. Οη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πξαγκαηνπνηνχλ κε ηε κνξθή έκκεζεο πιεξσκήο θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο λνκηθά πξφζσπα φπνπ πξνβιέπεηαη, κεηαθέξνληαο απφ ην 

ινγαξηαζκφ επελδχζεσλ ηεο ΤηΔ ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνο ην λνκηθφ πξφζσπν (έκκεζε 

πιεξσκή).  

5. Η νηθνλνκηθή ππεξεζία, σο δηαρεηξηζηήο έξγνπ, ηεξεί ηνπο αλαγθαίνπο ινγαξηαζκνχο 

ζηελ ΤηΔ θαη πξαγκαηνπνηεί ηφζν ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο φζν θαη ηελ έθδνζε θαη 

εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο. 

6. Ο πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο, κε απφθαζή ηνπ, νξίδεη γηα θάζε ινγαξηαζκφ (έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο) ππεχζπλνπο ινγαξηαζκνχ, νη νπνίνη αζθνχλ ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη παξέρνπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Οη 

ππεχζπλνη ινγαξηαζκνχ αληηθαζίζηαληαη φηαλ απαηηείηαη, κε βάζε ηηο ππεξεζηαθέο 

αλάγθεο, κε ελεκέξσζε ηεο ΤηΔ. 

7. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν θάζε ππεχζπλνο ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα 

ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε θαη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε: 

 απψιεηαο ή/θαη θαηαζηξνθήο ρξεκάησλ, αμηψλ ή αμηνγξάθσλ ησλ νπνίσλ έρεη ηελ 

επζχλε θχιαμεο,  

 αδηθαηνιφγεηεο θίλεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ κε ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία,  

 δηελέξγεηαο πιεξσκψλ κε ζχκθσλεο κε ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο πιεξσκήο. 

8. Σηελ πεξίπησζε ησλ πιεξσκψλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, ε ηήξεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο, γίλεηαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία θαη δελ απαηηείηαη ε απνζηνιή ηνπο ζηελ ΥΓΔ/εηδηθφ 

ινγηζηήξην. 

 

Άπθπο 4  

Οποχποθέζειρ ππαγμαηοποίηζηρ ηυν πληπυμϊν μέζυ ηηρ ηΕ 

1. Οη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε βάξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ επελδχζεσλ πνπ ηεξείηαη 

ζηελ ΤηΔ, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο πιεξσκήο, κέζσ ειεθηξνληθψλ εληνιψλ.  

2. Η έθδνζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ εληνιψλ  δηελεξγείηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

ινγαξηαζκνχ, νη νπνίνη επζχλνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο εληνιήο.  

3. α. Σηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, βεβαίσζεο νθεηιήο, ην πξνο 

πιεξσκή πνζφ κεηψλεηαη ηζφπνζα θαη απνδίδεηαη ζην δηθαηνχρν ηεο πιεξσκήο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ.  
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β. Σηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, νη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ή ηξίησλ θξαηήζεηο γηα θφξνπο, ηέιε 

ή δηθαηψκαηα θιπ θαηαβάιινληαη απφ ην δηθαηνχρν θαη δελ αθαηξνχληαη απφ ηελ 

πιεξσκή ηνπ. Τα ζρεηηθά γξακκάηηα είζπξαμεο ησλ ελ ιφγσ νθεηιψλ θξαηήζεσλ, 

θφξσλ θιπ επηζπλάπηνληαη απαξαίηεηα ζηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηεο πιεξσκήο. 

4. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θάζε πιεξσκή ζα πξέπεη, αθελφο λα έρεη ειεγρζεί 

ην χςνο ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη πξνεγεζεί κε κέξηκλα 

ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, θαη αθεηέξνπ λα έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηελ 

ππεξεζηαθή κνλάδα πνπ πινπνηεί ην έξγν ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε απαίηεζε γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο.  

 

Άπθπο 5  

Διαδικαζία πληπυμήρ  

1. Η δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ ππ’ φςε δαπαλψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

νηθνλνκηθή ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα ζηάδηα : 

α) Εκκαθάριζη ηης δαπάνης. Η αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ειέγρεη ηελ 

λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ηεο δαπάλεο σο πξνο ηα θάησζη :  

αα) ειέγρεη φηη ε δαπάλε αληαπνθξίλεηαη ζην αληίζηνηρν έξγν ηεο ζπιινγηθήο 

απφθαζεο, γηα ην νπνίν ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηεο ΤηΔ θαζψο θαη ζε πηζαλέο 

εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηε ΣΑ ή/ θαη ζηελ απφθαζε έληαμεο· 

ββ) επαιεζεχεη ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηνπ πηζησηή (δηθαηνχρνπ ηεο πιεξσκήο)·  

γγ) επαιεζεχεη ην πνζφ ηεο απαίηεζεο·  

δδ) επαιεζεχεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ε απαίηεζε θαζίζηαηαη απαηηεηή.  

Η εθθαζάξηζε θάζε δαπάλεο ζηεξίδεηαη ζε δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ πξνζθνκίδεη ε 

αξκφδηα ππεξεζία πνπ εθηειεί ην έξγν, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 12 θαη ηα 

νπνία πηζηνπνηνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ δηθαηνχρνπ/πηζησηή, βάζεη βεβαίσζεο φηη νη 

ππεξεζίεο έρνπλ πξάγκαηη παξαζρεζεί ή νη πξνκήζεηεο έρνπλ πξάγκαηη παξαδνζεί ή νη 

εξγαζίεο έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζηεί, ή βάζεη άιισλ ηίηισλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ 

πιεξσκή, πεξηιακβαλνκέλσλ πιεξσκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο. 

Ο νξηζκέλνο ππάιιεινο ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, εμεηάδεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά, εθθαζαξίδεη ηε δαπάλε θαη θαηαξηίδεη ηελ εληνιή πιεξσκήο. Ο 

ππάιιεινο απηφο δχλαηαη λα απαζρνιείηαη ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία κε «παξάιιεια 

θαζήθνληα». Τν ίδην θπζηθφ πξφζσπν δχλαηαη λα νξηζζεί σο ππεχζπλνο θαη γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο. 

β) Ενηολή πληρωμής δαπάνης. Ο πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο, αθνχ ειέγμεη ηελ εθθαζάξηζε θαη βεβαησζεί γηα ηελ επάξθεηα ησλ 

εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ γηα ην έξγν, εθδίδεη (ππνγξάθεη) ηελ εληνιή πιεξσκήο, 

παξαγγέιλνληαο ζηνλ ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ λα πιεξψζεη ην πνζφ ηεο δαπάλεο.  
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Η εληνιή πιεξσκήο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην : 

 ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο, 

 ην ινγαξηαζκφ ηεο ΤηΔ γηα ην έξγν, 

 ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ θαη ηελ θσδηθνπνίεζή ηνπ ζηε ΣΑ ηνπ ΠΓΔ, 

 ηελ εκεξνκελία θαη ην έηνο έθδνζεο, 

 ην πνζφ πξνο πιεξσκή αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο, 

 ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο πιεξσκήο, 

 ηελ ππνγξαθή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ ππαιιήινπ πνπ ηελ 

θαηάξηηζε, 

 ηελ εληνιή παξαθξάηεζεο θφξνπ ή άιισλ θξαηήζεσλ 

Η έθδνζε ηεο εληνιήο γίλεηαη κεραλνγξαθηθά κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

ΠΓΔ. 

 

γ) Πληρωμή ηοσ δικαιούτοσ. Οη εληνιέο πιεξσκήο παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ. Η θαηαβνιή ηεο δαπάλεο γίλεηαη αθνχ έρεη θαηαρσξηζζεί ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΠΓΔ ε επηθαηξνπνηεκέλε θαξηέια ινγαξηαζκνχ ηνπ 

δηθαηνχρνπ, κε απεπζείαο κεηαθνξά ηνπ δηθαηνχκελνπ πνζνχ ζε πίζησζε αηνκηθνχ 

ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ, ζην αθέξαην ρσξίο θξαηήζεηο. 

2. Ο ππεχζπλνο ινγαξηαζκνχ ηεξεί ζε αξρείν ηηο ππνγεγξακκέλεο εληνιέο πιεξσκήο 

θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο ηξαπεδηθήο εληνιήο, 

αληίγξαθα ησλ νπνίσλ εθηππψλνληαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΠΓΔ θαη 

ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα ΥΓΔ γηα ηελ εληαικαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ 

εκθάληζε ηεο πιεξσκήο ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία.  

3. Η πιεξσκή ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, απνδίδεηαη ζην δηθαηνχρν είηε κε εθάπαμ θαηαβνιή 

ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιφκελσλ είηε κέζσ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ.  

 

 

Άπθπο 6 

Τοπήγηζη πποκαηαβολϊν για δαπάνερ μικπήρ κλίμακαρ 

1. Σηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ ηνπ ΠΓΔ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, φπσο 

ακνηβέο πξνζσπηθνχ, κεηαθηλήζεηο, κηθξνπξνκήζεηεο, έμνδα κε πξνζδηνξηδφκελα 

επαθξηβψο εθ ησλ πξνηέξσλ θιπ , δχλαηαη θαη’ εμαίξεζε λα αλαιακβάλνληαη 

πξνθαηαβνιέο ζε βάξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ 

ΤηΔ, χςνπο κέρξη ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500 €). Με ηελ πξνθαηαβνιή 

πιεξψλνληαη νη σο άλσ κηθξνδαπάλεο θαη δηθαηνινγνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ κε 

παξαζηαηηθά δαπαλψλ.  

2. Τε δηαηαγή γηα ηε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο εθδίδεη ν πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο, 

νξίδνληαο σο δηθαηνχρν ηεο πξνθαηαβνιήο ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην 
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έξγν ή ηνλ ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ θαη δελ απαηηείηαη θνηλνπνίεζή ηεο ζηελ ΥΓΔ/εηδηθφ 

ινγηζηήξην. Ο δηθαηνχρνο ηεο πξνθαηαβνιήο απνδίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ, 

πνπ πιεξψζεθαλ κε ηελ πξνθαηαβνιή ζηνλ πξντζηάκελν πνπ εμέδσζε ηε δηαηαγή.  

3. Γηα ηελ αλάιεςε λέαο πξνθαηαβνιήο γηα ην ίδην έξγν ζην ίδην πξφζσπν, πξέπεη λα έρεη 

αλαισζεί θαη λα έρεη ηαθηνπνηεζεί κε δηθαηνινγεηηθά ην 80 % ηεο πξνεγνχκελεο 

δηαηαγήο. 

4. Η ηαθηνπνίεζε πξνθαηαβνιήο κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ησλ δαπαλψλ, πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κε επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο πξνθαηαβνιήο 

θαη λα ππνβάιινληαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κέζα ζε δχν κήλεο 

απφ ηελ αλάιεςή ηεο, πιελ εμαηξεηηθά αηηηνινγεκέλσλ πεξηπηψζεσλ.  

5. Τα αδηάζεηα ππφινηπα πξνθαηαβνιήο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηκήλνπ απφ ηελ αλάιεςή 

ηεο θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ ζηελ ΤηΔ, απφ ηνλ νπνίν έρεη αλαιεθζεί ε 

πξνθαηαβνιή. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξνθαηαβνιψλ, επηζηξέθεηαη απφ ην δηθαηνχρν 

ηεο πξνθαηαβνιήο θάζε αδηάζεην ππφινηπν έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. 

Δμαηξνχληαη πξνθαηαβνιέο γηα δαπάλεο κελφο Γεθεκβξίνπ, ε ηαθηνπνίεζε ησλ νπνίσλ 

δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά έσο ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Η κε ηήξεζε 

ηεο ππνρξέσζεο επηζηξνθήο ππνινίπνπ πξνθαηαβνιήο ζην ηέινο ηνπ έηνπο, επηθέξεη 

πεηζαξρηθέο επζχλεο ησλ ππεπζχλσλ. 

 

Άπθπο 7   

Έμμεζερ πληπυμέρ ΟΔΕ απψ ηην κενηπική διοίκηζη – επισοπηγήζειρ νομικϊν 

πποζϊπυν - πληπυμέρ νομικϊν πποζϊπυν 

1. Σηηο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ ηνπ ΠΓΔ  (έκκεζε πιεξσκή) θαη κεηαθνξάο απηήο ζε ηξαπεδηθφ ηνπ 

ινγαξηαζκφ, αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ε θξάζε {επηρνξήγεζε ηνπ ΝΠ … γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «……»}. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε νηθνλνκηθή ππεξεζία, σο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ, θαηαβάιιεη ηελ επηρνξήγεζε ζην δηθαηνχρν λνκηθφ πξφζσπν 

ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο δηαπηζηψλεηαη κε 

ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ (κεληαίσλ ή πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ) απφ ην λνκηθφ πξφζσπν, 

νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο.  

2. Σηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη κε δεκφζηα ζχκβαζε, ε κεηαθνξά ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ην λνκηθφ πξφζσπν πξαγκαηνπνηείηαη, εθφζνλ ππάξρνπλ 

πθηζηάκελεο ή πξνγξακκαηηζκέλεο αλάγθεο πιεξσκψλ ηνπ έξγνπ.  

3. Σηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη πιήζνο πιεξσκψλ, 

ε θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά, κε ηήξεζε 

ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Η θαηαβνιή λέαο δφζεο γίλεηαη 

κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο απνξξφθεζεο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ (ηεο ηάμεο ηνπ 70%) ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ θάζε πξνεγνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο.  
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4.  Η θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε έξγνπ εληαγκέλνπ ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα, πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο 

εγγχεζεο απφ ην δηθαηνχρν θαη ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρνπλ εμνθιεζεί νη δαπάλεο 

απηέο, εθηφο αλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθά. Ο δηθαηνχρνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ έξγνπ δειψλεη ζην 

Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο ηηο πιεξσκέλεο 

δαπάλεο. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ, γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα 

δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη αζξνίδνπλ ζην ζχλνιν ηεο 

επηρνξήγεζεο. Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ηα ηπρφλ αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέληα πνζά, ζε ινγαξηαζκφ αδηάζεησλ ππνινίπσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ηνπ ΠΓΔ. 

5. Σε φζεο πεξηπηψζεηο νξίδνληαη ηα ίδηα ηα λνκηθά πξφζσπα δηαρεηξηζηέο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ, αθνινπζνχληαη αλαινγηθά σο πξνο ηνλ 

ηξφπν εθθαζάξηζεο ησλ δαπαλψλ θαη πιεξσκήο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3,4,5 θαη 6, 

θαζψο θαη νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα ζην άξζξν 8 θαη 9 θαη ζηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 7, ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10, ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηέινο ζην 

άξζξν 12 γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξσκψλ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη πηζαλέο 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην.  

 

Άπθπο 8 

Άλλερ πληπυμέρ ΟΔΕ απψ ηην κενηπική διοίκηζη  

1. Δπηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη επηρνξεγήζεηο ζε θπζηθά 

πξφζσπα 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ, ζην πιαίζην έξγσλ ηνπ ΠΓΔ, παξέρνληαη εληζρχζεηο γηα ηδησηηθέο 

επελδχζεηο ή επηρνξεγήζεηο ζε θπζηθά πξφζσπα, ηφζν ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαβνιή 

ηεο ελίζρπζεο, φζν θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο, πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα 

ζην πξνβιεπφκελν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ εληζρχζεσλ απηψλ. 

2. Φξεκαηνδνηήζεηο εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη Τακείσλ 

Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα πξνβιέπεηαη ε κεηαβίβαζε πηζηψζεσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΠΓΔ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ ηεξνχληαη απφ λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηε ρξεκαηνδφηεζε ινγαξηαζκψλ γηα ηε ζχζηαζε 

Τακείσλ θαη ινηπψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε κεηαθνξά 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ, πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ζρεηηθή ξχζκηζε 

(π.ρ. θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε), πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε δηαρεηξηζηή ηελ νηθνλνκηθή 

ππεξεζία απφ ινγαξηαζκνχο επελδχζεσλ έξγσλ ηνπ ΠΓΔ είηε άλεπ ππνιφγνπ 

/δηαρεηξηζηή. Η κεηαθνξά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ άλεπ 

ππνιφγνπ /δηαρεηξηζηή, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ εληνιή κεηαθνξάο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ ΤηΔ. 
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Άπθπο 9 

Οποθεζμίερ για ηην ππαγμαηοποίηζη ηυν πληπυμϊν 

1. Η κέγηζηε πξνζεζκία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ. 

2. Ο κέγηζηνο απηφο ρξφλνο επηκεξίδεηαη ζε : 

α) πέληε (5) εκέξεο ηελ θαηάζεζε απφ ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ην έξγν ηνπ θαθέινπ 

ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία/ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ,  

β) είθνζη δχν (22) εκέξεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

εληνιήο πιεξσκήο, 

γ) ηξεηο (3) εκέξεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πιεξσκήο απφ ηνλ ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ. 

 

Άπθπο 10 

Διαδικαζία έκδοζηρ σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και εμθάνιζή ηοςρ ζηη δημψζια 

λητοδοζία – Έλεγσοι Ελεγκηικοω Ρςνεδπίος 

1. Οη ΥΓΔ ή ην εηδηθφ ινγηζηήξην ζην Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, γηα ηελ εκθάληζε ησλ 

πιεξσκψλ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία 

πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε ησλ ζπκςεθηζηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ πιεξσκή ηεο θάζε δαπάλεο, κε κφλν δηθαηνινγεηηθφ ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πιεξσκήο (ειεθηξνληθή εληνιή θαη επηβεβαίσζε ηεο 

δηεθπεξαίσζεο ηεο εληνιήο), πνπ παξάγεηαη ειεθηξνληθά απφ ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηνπ ΠΓΔ (ΠΣΥΠΠΟΓΔ), πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ ΤηΔ. Δηδηθφηεξα :  

α). Πιεξσκέο γηα εθηέιεζε έξγσλ απφ θνξείο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ή/θαη γηα 

ρξεκαηνδφηεζε λνκηθψλ πξνζψπσλ 

Μεηά ηελ απνζηνιή απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πιεξσκήο (εληνιή πιεξσκήο θαη ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε 

νινθιήξσζεο – εθηέιεζήο ηεο ή κεηαβαηηθά κέρξη 31.12.2014 γηα πιεξσκέο πνπ 

δηελεξγνχληαη κε ρξήζε επηηαγψλ, αληίγξαθν ηεο επηηαγήο θαη αληίζηνηρν αληίγξαθν 

θίλεζεο ινγαξηαζκνχ), εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ΥΓΔ/Δηδηθφ Λνγηζηήξην ηαθηηθφ 

ζπκςεθηζηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα επί Τακείνπ Υπνιφγσλ Σπκςεθηζκψλ, γηα ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο πιεξσκέο. 

β). Πιεξσκέο ΠΓΔ έξγσλ ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ πνπ νξίδνληαη ηα ίδηα σο ππφινγνη 

δηαρεηξηζηέο. 

αα. Πιεξσκέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΣΠΑ. 

Τα ζρεηηθά ζπκςεθηζηηθά εληάικαηα εθδίδνληαη γηα ην πνζφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην νηθείν λνκηθφ πξφζσπν, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΤηΔ πνπ εηζάγνληαη ζην ΟΠΣΓΠ κέζσ δηεπαθήο. 
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ββ. Πιεξσκέο ΠΓΔ ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο Κεληξηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ ΔΣΠΑ. 

Σηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπκςεθηζηηθά Φ.Δ. εθδίδνληαη γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί  

ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νηθείνπ ηξηηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη ζηελ ΤηΔ 

γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν, φπσο απηή απνδεηθλχεηαη απφ ηελ νηθεία εληνιή 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην απνδεηθηηθφ εθηέιεζεο ηεο πιεξσκήο. 

2. Σηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ρξεκαηνδφηεζεο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ή ηακείν, ε 

εληαικαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο εληνιέο ρξεκαηνδφηεζήο 

ηνπ κε δηθαηνινγεηηθά ηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο (θαηαλνκήο) ή ηελ εληνιή 

κεηαθνξάο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (ζηηο κεηαθνξέο άλεπ ππνιφγνπ) θαη ηελ επηβεβαίσζε 

κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απφ ηελ ΤηΔ φηη κεηαθέξζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ ή ηακείν. 

3. Σε θάζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο ζρεηηθήο, κε 

ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα πιεξσκή, δαπάλεο ή κε ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, εθδίδεηαη ζρεηηθφ ζπκςεθηζηηθφ έληαικα πξνπιεξσκήο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε έθδνζε εηδηθήο πξνο ηνχην απφθαζεο ηνπ δηαηάθηε. 

4. Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγείηαη απξφζθνπηα ν θαηαζηαιηηθφο (εθηφο αλ εηδηθέο δηαηάμεηο 

νξίδνπλ δηαθνξεηηθά) έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ 

θνξέα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ή ην νηθείν λνκηθφ πξφζσπν δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ, παξέρεη ηελ αλαγθαία δηεπθφιπλζε γηα ηελ απνζηνιή ησλ 

πξφζζεησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πιεξσκέο, πιελ απηψλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί 

ζηελ ΥΓΔ/εηδηθφ ινγηζηήξην. Γηα ην ζθνπφ απηφ, απνζηέιινληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ππεξεζία πνπ εθηειεί ην έξγν, φπνπ είλαη εθηθηφ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πιεξσκψλ, ηα νπνία 

θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηνλ σο άλσ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην. 

 

Άπθπο 11 

Τπψνορ εθαπμογήρ ηυν διαδικαζιϊν 

 - Εξαιπέζειρ 

1. Οη πιεξσκέο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, δχλαηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ (δηαηάθηε ηεο ΣΑ), λα δηελεξγνχληαη ελαιιαθηηθά, 

απφ ππνιφγνπο θπζηθά πξφζσπα, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014, θαζψο θαη κε ηε ρξήζε 

επηηαγψλ ή εγγξάθσλ θαηά ηε κέρξη ζήκεξα ηζρχνπζα δηαδηθαζία. 

2. Δηδηθφηεξα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ππνπξγείσλ, 

απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ θαη αλεμάξηεησλ αξρψλ, δχλαηαη λα ζπλερίδνπλ λα 

πιεξψλνληαη θαη κεηά ηελ 31.12.2014 κε ππφινγν θπζηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ππάξρεη 

επηρεηξεζηαθή αδπλακία εθηέιεζεο ησλ πιεξσκψλ απηψλ, απφ πθηζηάκελεο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ νηθείσλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, κεηά απφ 
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ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΥΠΑΑΝ. Τα άξζξα 10 θαη 

12 ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πιεξσκψλ απηψλ. 

3. Οη πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ Τερληθήο Βνήζεηαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο, 

πνπ βαξχλνπλ ην ΠΓΔ, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, αλεμάξηεηα αλ 

αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηηο Πεξηθέξεηεο. Σηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ δξάζεσλ Τερληθήο Βνήζεηαο ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ππνπξγείσλ 

θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη πιεξσκέο πξαγκαηνπνηνχληαη, αληί ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο, απφ ηελ αξκφδηα κνλάδα νξγάλσζεο - ππνζηήξημεο, πνπ αζθεί θαζήθνληα 

εθαξκνγήο ησλ πφξσλ ηεο ΤΒ.  

 

Άπθπο 12 

Δικαιολογηηικά πληπυμϊν για ηο ζςγσπημαηοδοηοωμενο ζκέλορ ηος ΟΔΕ 

1. Σην παξφλ άξζξν θαζνξίδνληαη, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζε εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ/κειεηψλ θαζψο θαη ινηπψλ δαπαλψλ έξγσλ, πνπ πινπνηνχληαη κε 

απηεπηζηαζία/ίδηα κέζα ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε έληαμεο 

ηεο πξάμεο, ηηο απνθάζεηο, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο ζπκθσλίεο. Δπίζεο, θαζνξίδνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο επηρνξεγήζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηηο εληζρχζεηο 

πξνο επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο. 

2. Τα δηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ ππνβάιινληαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ην έξγν ζηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία (ή κεηαβαηηθά ζην θπζηθφ πξφζσπν ππφινγν) γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πιεξσκήο. Η ππεξεζία πνπ εθηειεί ην 

έξγν, ηεξεί ε ίδηα, ζην πιαίζην ηεο επηκεξηζκέλεο επζχλεο, ηα ινηπά ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ έξγνπ. Τα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνζηέιιεη ε ππεξεζία πνπ 

εθηειεί ην έξγν, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ είλαη θαηά πεξίπησζε : 

α. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο δαπαλψλ (ηερληθψλ) Έξγσλ : 

αα. Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ δεκνζίσλ έξγσλ: 

 Αίηεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην έξγν κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ζηελ νπνία 

αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αλαδφρνπ, ε αξκφδηα 

Γ.Ο.Υ., ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δαπάλεο, θαζψο θαη ην θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ 

ζην δηθαηνχρν πιεξσκήο, κε αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ θξαηήζεσλ. 

 Δπηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ ίδηα. Σηελ θαηάζηαζε, ζηνλ πξψην ινγαξηαζκφ, αλαγξάθνληαη φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ ηεξεί ε ππεξεζία γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ηε 

ζχκβαζε, ηελ Δ/Δ θαιήο εθηέιεζεο, ηελ αλαγγειία ζην ΙΚΑ πεξί έλαξμεο 

εξγαζηψλ αλαδφρνπ, ηα επηκεηξεηηθά ζρέδηα θαη ηπρφλ πξσηφθνιια παξαιαβήο 
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αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ινηπέο βεβαηψζεηο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Σε 

επφκελνπο ινγαξηαζκνχο αλαγξάθεηαη θαη χπαξμε ηπρφλ ΑΠΔ. 

 Λνγαξηαζκφο/πηζηνπνίεζε, κε ζπλνπηηθή θαη αλαιπηηθή επηκέηξεζε 

ππνγεγξακκέλε θαηά ζειίδα απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ έξγνπ θαη ηνλ 

αλάδνρν, ζεσξεκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Σηνλ 

ηειηθφ ινγαξηαζκφ, απαηηείηαη θαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 

ββ. Γηα βιάβεο απφ αλσηέξα βία: 

 Αίηεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην έξγν, κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. 

 Δπηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ ίδηα. Σηελ θαηάζηαζε απηή ε ππεξεζία, πνπ εθηειεί ην έξγν αλαγξάθεη 

ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ζην θάθειφ ηεο, φπσο ηε δήισζε ηνπ 

αλαδφρνπ (πεξηγξαθή ηεο αηηίαο – αλσηέξα βία, αίηεκα απνδεκίσζεο γηα 

απνθαηάζηαζε), ην πξσηφθνιιν δηαπίζησζεο γηα ην είδνο θαη ην πνζφ ησλ 

δεκηψλ, ηελ αηηία, ηελ απαηηνχκελε δαπάλε γηα επαλφξζσζε θιπ. θαη ηελ 

απφθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ έγθξηζή ηνπ. 

 Πηζηνπνίεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ. 

γγ. Γηα απνινγηζηηθέο εξγαζίεο : 

 Αίηεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην έξγν κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. 

 Δπηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ ίδηα. Σηελ θαηάζηαζε απηή ε ππεξεζία, πνπ εθηειεί ην έξγν αλαγξάθεη 

ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ζην θάθειφ ηεο φπσο ηελ απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην έξγν, ε νπνία δηθαηνινγεί ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ησλ 

απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ θαη θαζνξίδεη ην είδνο θαη ηελ έθηαζε απηψλ θαη ηελ 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην πξνο δηάζεζε 

πνζφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνινγηζηηθά, ην είδνο εξγαζηψλ θαη ε 

ρξνλνινγία πεξαίσζεο απηψλ, ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (πξνκήζεηεο, εκεξνκίζζηα θιπ) 

θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ.  

 Πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηελ απφθαζε 

έγθξηζεο ηνπ.  

Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, αλαδεηνχληαη επηπξφζζεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

ππεξεζία ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά : 

 Απνδείμεηο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ θαη θφξσλ. 

 Τηκνιφγην αλαδφρνπ.  

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα – βεβαίσζε απφδνζεο ΦΠΑ.  

 Βεβαίσζε κε ελερπξίαζεο/εθρψξεζεο ηεο πιεξσκήο. 
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 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΔΤΑΑ & Ι.Κ.Α έξγνπ &εηαηξείαο. 

δδ. Πξνθαηαβνιέο γηα πξψηε εγθαηάζηαζε θαη γηα πιηθά/κεραλήκαηα, πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν.  

 Αίηεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην έξγν, κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. 

 Δπηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ ίδηα. Σηελ θαηάζηαζε απηή ε ππεξεζία, πνπ εθηειεί ην έξγν, 

αλαγξάθεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ζην θάθειφ ηεο θαηά πεξίπησζε, 

φπσο ην πξαθηηθφ εγθαηάζηαζεο εξγνηαμίνπ ηνπ αλαδφρνπ, ηελ αίηεζε ηνπ 

αλαδφρνπ, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαη ηα ζηνηρεία ηεο, ηα ζηνηρεία ηνπ 

δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο 

πξνθαηαβνιήο γηα πιηθά ή κεραλήκαηα πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, 

έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηα σο άλσ πιηθά ή κεραλήκαηα.  

 Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο θαη κε ππνβνιήο αίηεζεο πηψρεπζεο. 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.  

 Βεβαίσζε κε ελερπξίαζεο/εθρψξεζεο ηεο πιεξσκήο. 

 Βεβαίσζε απφ ην αξκφδην Ι.Κ.Α. κε νθεηιήο ηνπ αλαδφρνπ. 

εε. Γηα απνδεκηψζεηο απφ αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο αθηλήησλ. 

 Αίηεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην έξγν, κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. 

 Δπηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ ίδηα. Σηελ θαηάζηαζε απηή ε ππεξεζία, πνπ εθηειεί ην έξγν, 

αλαγξάθεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ζην θάθειφ ηεο, φπσο απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε 

αθηλήηνπ, χζηεξα απφ αλαθνίλσζε ηεο Υπεξεζίαο πνπ πξνηείλεη ηελ 

απαιινηξίσζε θαη ζχκθσλα κε ην θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα θαη ηνλ 

θηεκαηνινγηθφ πίλαθα, έθζεζε Δπηηξνπήο ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο 

ε θαηάζηαζε ηνπ απαιινηξησκέλνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, θαζψο θαη νη 

ηπρφλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο απηνχ θαη εθηηκάηαη αηηηνινγεκέλα θαη αλαιπηηθά ε 

αμία ηνπ, γλσζηνπνίεζε, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, φηη ε απνδεκίσζε θαηαηέζεθε ζην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ πεξί πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

απνδεκίσζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ δηθαηνχρσλ απηήο.  

 Καηάζηαζε πιεξσκήο, ζεσξεκέλε απφ ην αξκφδην φξγαλν ζε 2 αληίηππα ή ζε 3 

γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ δηθαηνχρν, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ησλ δηθαηνχρσλ, νη αξηζκνί ησλ αθηλήησλ, ην εκβαδφλ θάζε 
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ηδηνθηεζίαο, ε ηηκή κνλάδαο απνδεκίσζεο θαη ην ζχλνιν ηεο απνδεκίσζεο θαηά 

ηδηνθηεζία.  

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πιεξσκήο. 

ζηζη. Μεηαηνπίζεηο δηθηχσλ ΟΚΩ. 

 Αίηεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην έξγν, κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. 

 Δπηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ ίδηα. Σηελ θαηάζηαζε απηή ε ππεξεζία, πνπ εθηειεί ην έξγν, 

αλαγξάθεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ζην θάθειφ ηεο, φπσο απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη πξνυπνινγηζκφο ηεο 

ζρεηηθήο δαπάλεο. 

 Απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ΟΚΩ. 

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

 Πηζηνπνίεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ (πξαθηηθφ). 

β. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ : 

αα. Τκεκαηηθέο πιεξσκέο θαη απνπιεξσκή.  

 Αίηεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ πινπνηεί ην έξγν κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, θαη ζηελ νπνία 

αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αλαδφρνπ, ε αξκφδηα 

Γ.Ο.Υ., ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δαπάλεο, θαζψο θαη ην θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ 

ζην δηθαηνχρν πιεξσκήο, κε αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ θξαηήζεσλ. 

 Δπηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ ίδηα. Σηελ θαηάζηαζε απηή ε ππεξεζία, πνπ εθηειεί ην έξγν αλαγξάθεη 

ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ζην θάθειφ ηεο, φπσο ζηελ πξψηε πιεξσκή ή 

πξνθαηαβνιή φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ ηεξεί ε ππεξεζία γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ηε ζχκβαζε θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο, ηελ Δ/Δ 

θαιήο εθηέιεζεο, θαη ινηπέο βεβαηψζεηο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 

Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηεο νηθείαο 

επηηξνπήο.  

 Απνδείμεηο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ θαη θφξσλ. 

 Τηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ή πξνκήζεηαο αγαζψλ. 

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

ββ. Πξνθαηαβνιή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε.  

 Αίηεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειεί ην έξγν κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. 

 Δπηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε  ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ ίδηα. Σηελ θαηάζηαζε απηή ε ππεξεζία, πνπ εθηειεί ην έξγν αλαγξάθεη 

ΑΔΑ: ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ



15 

ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ζην θάθειφ ηεο θαηά πεξίπησζε φπσο ηελ 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαη φηη 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε.  

 Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο θαη κε ππνβνιήο αίηεζεο πηψρεπζεο. 

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

 Βεβαίσζε κε ελερπξίαζεο/εθρψξεζεο ηεο πιεξσκήο. 

 Παξαζηαηηθφ είζπξαμεο ηεο πξνθαηαβνιήο. 

γγ. Δηδηθφηεξα γηα ηηο ηερληθέο κειέηεο, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά 

πξνζαξκφδνληαη αλαιφγσο, κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.  

γ. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ινηπψλ έξγσλ (π.ρ. έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη κε 

απηεπηζηαζία θαη πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο πξνζσπηθνχ, κεηαθηλήζεηο θιπ) : 

 Αίηεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ πινπνηεί ην έξγν, κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ησλ σθεινχκελσλ ή ηνπ 

αλαδφρνπ, ε αξκφδηα Γ.Ο.Υ., ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δαπάλεο, θαζψο θαη ην 

θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ ζην δηθαηνχρν, κε αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ θξαηήζεσλ. 

 Δπηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηελ ίδηα. Σηελ θαηάζηαζε απηή ε ππεξεζία, πνπ εθηειεί ην έξγν αλαγξάθεη 

ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ζην θάθειφ ηεο, φπσο απφθαζε πινπνίεζεο 

κε ίδηα κέζα (απηεπηζηαζία), απνθάζεηο νξγάλσλ γηα ηπρφλ πξφζζεηε ή 

ππεξσξηαθή εξγαζία, θχιια ρξνλνρξέσζεο πξνζσπηθνχ θ.α. 

 Βεβαίσζε - πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ απφ ηα φξγαλα 

ηεο ππεξεζίαο πνπ πινπνηεί ην έξγν, φπνπ απαηηείηαη. Σηε βεβαίσζε - 

πηζηνπνίεζε θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα ππνβιεζέληα απφ ηνλ δηθαηνχρν 

ηεο πιεξσκήο δηθαηνινγεηηθά - παξαδνηέα (αληίζηνηρα ηεο θάζε δφζεο, φπσο 

αλαθέξνληαη θαη ζηε ζχκβαζε) θαη αμηνινγεζέληα απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. 

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

Σπκπιεξσκαηηθά αλά πεξίπησζε : 

αα. Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 

 Τα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 32 ηεο ΥΠΑΣΥΓ (αξηζκ. 5058/ΔΥΘΥ 

138/5.2.2013, ΦΔΚ Β΄292/2013) 

ββ. Μεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ 

 Απφθαζε κεηαθίλεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  

 Τα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ, απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα, δαπαλψλ. 

δ. Γηθαηνινγεηηθά ρξεκαηνδφηεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ : 
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 Αίηεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ πινπνηεί ην έξγν ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή 

ππεξεζία γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ε 

απφθαζε εθηέιεζε κε ίδηα κέζα ή ην εηδηθφηεξν ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο χπαξμεο πθηζηάκελσλ ή πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαγθψλ γηα 

πιεξσκέο ηνπ έξγνπ.  

 Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο/εληνιήο ηνπ δηαηάθηε ηεο ΣΑΔ (ππνπξγνχ ή 

εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφ νξγάλνπ) γηα ηε δηάζεζε ηνπ εθάζηνηε εγθξηλφκελνπ 

πνζνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 Σρεηηθή εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ ΝΠΙΓ, ππνγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν (π.ρ. 

ηηκνιφγην είζπξαμεο επηδνηήζεσλ – εληζρχζεσλ). 

 Σηηο επφκελεο κεηά ηελ πξψηε δφζεηο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη φηαλ απαηηνχληαη 

πνιιέο πιεξσκέο, βεβαηψζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε πιεξσκή απφ ην λνκηθφ 

πξφζσπν ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο (ηεο ηάμεο ηνπ 70%) ησλ πξνεγνχκελσλ δφζεσλ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ή φηη έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηελ αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο 

ηζφπνζεο δαπάλεο κε κεζφδνπο απινπνηεκέλνπ θφζηνπο. 

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (ή βεβαηψζεηο νθεηιήο, φπνπ πξνβιέπεηαη). 

ε. Μεηαθνξά ρξεκαηνδφηεζεο ζε Τακεία θαη Δηδηθνχο ινγαξηαζκνχο : 

 Ύπαξμε δηαηάμεσλ/απνθάζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηήξεζε ησλ 

πξνβιέςεψλ ηνπο. 

ζη. Γαπάλεο ζε εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ ηνπ Ννκηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο : 

 Αίηεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ πινπνηεί ην έξγν κε ηελ νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα 

νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, θαη ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην 

νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αλαδφρνπ, ε αξκφδηα Γ.Ο.Υ., ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ηεο δαπάλεο, θαζψο θαη ην θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ ζην δηθαηνχρν πιεξσκήο, κε 

αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ θξαηήζεσλ. 

 Δπηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ 

ίδηα θαη εηδηθφηεξα νη πξνβιεπφκελεο πξάμεηο (ηειεζίδηθεο) ησλ δηθαζηηθψλ νξγάλσλ 

ή/θαη ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 Θεσξεκέλε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνχ. 

 Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

δ. Ννκηκνπνίεζε θιεξνλφκσλ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ην Γεκφζην. Δπηπξφζζεηα ησλ 

αλσηέξσ πξνβιεπφκελσλ αλάινγα κε ηε δαπάλε : 

 Κιεξνλνκεηήξην θαη αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δηθαζηηθήο αξρήο (πξσηνδηθείνπ). 

 Γήισζε ησλ θιεξνλφκσλ φηη παξαηηνχληαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο 

ηνπ πξσηνδηθείνπ. 
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 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. φηη έρεη ππνβιεζεί ε θαηά λφκν δήισζε 

θιεξνλνκηάο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο θφξνπο θαη έρεη θαηαβιεζεί ν 

απαηηνχκελνο θφξνο.   

ε. Καηά ηελ πξψηε πιεξσκή ππνβάιινληαη επίζεο :  

 Η απφθαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ θαη ην ζχκθσλν απνδνρήο φξσλ. 

 Η πξσηφηππε Σχκβαζε κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηερληθψλ 

έξγσλ θαη κειεηψλ.  

ζ. Σηελ πεξίπησζε εθρψξεζεο ή θαηάζρεζεο απαηηείηαη ε αλαγγειία εθρψξεζεο ή ην 

θαηαζρεηήξην αληίζηνηρα ηεξνπκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 95 ηνπ λ. 

2362/1995, φπσο ηζρχεη. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππνβάιιεηαη βεβαίσζε κε 

εθρψξεζεο/ελερπξίαζεο. 

3. Δθ’ φζνλ ηίζεληαη ζε ηζρχ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ θαηά ηα 

αλσηέξσ θαηαγξαθή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθάζηνηε 

πιεξσκήο, επαλεμεηάδεηαη θαη αλαζεσξείηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ψζηε 

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ην κεηαβάινπλ.  

 

Άπθπο 13  

Ιαηάπγηζη λογαπιαζμϊν έπγυν ζηην ηΕ 

1. Οη πιεξσκέο ηνπ ΠΓΔ πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη 30.06.2015 κέζσ ινγαξηαζκψλ 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ πνπ ηεξνχληαη γηα θάζε έξγν ζηελ ΤηΔ. 

2. Απφ 01.07.2015 θαηαξγνχληαη ζηαδηαθά νη ινγαξηαζκνί ησλ έξγσλ θαη νη πιεξσκέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε βάξνο ησλ ηξηηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 

νη νπνίνη ηεξνχληαη ζε επίπεδν ζπιινγηθήο απφθαζεο (ΣΑ). Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ ΣΑ πξαγκαηνπνηνχληαη κε εληνιέο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηεο αξκφδηαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο 

ή/θαη ηνπ αξκφδηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. Η παξαθνινχζεζε ησλ πιεξσκψλ πνπ 

αθνξνχλ ζε θάζε έξγν ηεο ΣΑ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζρεηηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΠΓΔ, πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ηελ ΤηΔ. 

3. Με νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΥΠΑΑΝ νξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο 

γηα ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ έξγσλ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο 

θαηαρψξεζεο ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΠΓΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη κε αζθάιεηα φιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

πιεξσκέο απφ ηνλ νηθείν ινγαξηαζκφ ηεο ΣΑ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα θάζε έξγν 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζ’ απηήλ. 

4. Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηε λέα δηαδηθαζία, κέρξη 01.04.2015, γηα θάζε 

ινγαξηαζκφ έξγνπ ζηελ ΤηΔ, νξίδεηαη έλαο κφλν ππεχζπλνο ινγαξηαζκνχ. Μεηά ηελ 

πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο απηήο, δχλαληαη λα νξίδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 

ππεχζπλνη, γηα θάζε ινγαξηαζκφ έξγνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ ΤηΔ. 
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Άπθπο 14 

Έναπξη ιζσωορ 

1. Η ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαηαξγνπκέλεο θάζε άιιεο δηάηαμεο πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

 Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.  

 

Ξ ΣΟΞΣΠΓΞΡ 

ΑΜΑΟΣΝΗΡ ΙΑΘ ΑΜΑΓΩΜΘΡΘΙΞΗΑΡ  

 

Μίκορ Δένδιαρ 

 

Ξ ΑΜΑΟΚΗΠΩΗΡ ΣΟΞΣΠΓΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ  

 

Τπήζηορ Ρηαφκοωπαρ 
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