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ΘΕΜΑ: Καζνξηζκόο δηαδηθαζίαο πιεξωκήο ηνπ θαη απνθνπή ρνξεγήκαηνο γηα 
θαζαξηόηεηα. 
              
               
ΥΔΣ. 1)Η κε αξηζ. πξωη.2/5091/0026/25-5-2012 ππνπξγηθή  απόθαζε ηνπ 
Τπνπξγνύ  Οηθ/θώλ. 
            2)Σν κε αξ.πξωη.2/74839/0026/10-10-2012 έγγξαθν ηνπ Γ.Λ.Κ. 
                                                                                                                                 
         αο ελεκεξώλνπκε όηη, ν ηξόπνο πιεξωκήο ηνπ θαη απνθνπή ρνξεγήκαηνο  

γηα ηελ θαζαξηόηεηα έρεη αιιάμεη , ζύκθωλα κε ηελ αλωηέξω ππνπξγηθή  απόθαζε. 

Α) Δληόο Ιαλνπαξίνπ 2013 ζαο έρνπλ ήδε κεηαβηβαζηεί,  θαη ζα θνηλνπνηεζνύλ  ζηηο 

θαηά ηόπνπο Τ.Γ.Δ. νη πηζηώζεηο γηα θάζε ΔΦ ζην λνκό αξκνδηόηεηάο ζαο. 

Β) Οη  απνθάζεηο νξηζκνύ ηνπ πάγηνπ ρνξεγήκαηνο ζα εθδνζνύλ θαη ζα ζαο 

θνηλνπνηεζνύλ από εκάο .Θα αλαγξάθνπλ ην  κεληαίν πνζόλ  ην νπνίν  ζα ηζρύεη γηα 

ηηο δαπάλεο θαζαξηόηεηαο όινπ ηνπ έηνπο 2013.Γηα ην ιόγν απηό, παξαθαινύκε λα 

καο γλωζηνπνηήζεηε άκεζα ηνπο αξηζκνύο πξωηνθόιινπ θαη ηνπο ΑΓΑ ηωλ ζρεηηθώλ 

απνθάζεωλ δέζκεπζεο γηα θάζε ΔΦ πξνθεηκέλνπ απηνί λα αλαγξαθνύλ ζηηο 

απνθάζεηο νξηζκνύ πάγηνπ ρνξεγήκαηνο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα δεκνζηεπηνύλ 

ζε ΦΔΚ. Η αλωηέξω δηαδηθαζία ζα γίλεηαη θάζε ηξίκελν. 

Οη ππνρξεώζεηο ηωλ αξκνδίωλ  β΄ δηαηαθηώλ θαηά λνκό, αθνύ έρνπλ νινθιεξωζεί νη 

πξναλαθεξζείζεο πξάμεηο είλαη  νη εμήο : 



1) πληάζζεηαη ν πίλαθαο δέζκεπζεο εηο ηξηπινύλ ν νπνίνο εγθξίλεηαη από ηελ 

αξκόδηα Τ.Γ.Δ.  

2)πκπιεξώλεηαη ε θαηάζηαζε πιεξωκήο ηεο δαπάλεο εηο ηξηπινύλ ε νπνία 

πεξηιακβάλεη: 

i)   ην θνξέα 994-10/εηδηθό θνξέα/ΚΑΔ 

ii)   ην νηθνλνκηθό έηνο, ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νπνίνπ βαξύλεη ε δαπάλε 

iii) ηελ ππεξεζία γηα ηηο αλάγθεο ηεο νπνίαο ρνξεγείηαη ην πάγην θαη απνθνπή 

ρνξήγεκα   

iv) ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνύρνπ (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν, Α.Φ.Μ. αξ. ηξαπεδηθνύ 

ινγ/ζκνύ ζε κνξθή ΙΒΑΝ) 

v)  ηελ αηηία , ρξνληθή πεξίνδν 

vi) ην πιεξωηέν πνζό θαη 

vii) ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

 

      Η αλωηέξω θαηάζηαζε πιεξωκήο ζεωξείηαη από ηνλ πξνϊζηάκελν Γηνηθεηηθνύ- 

Οηθνλνκηθνύ. 

Σέινο ππνβάιινληαη ηα παξαπάλω δηθ/θά  (απόθαζε νξηζκνύ πάγηνπ ρνξεγήκαηνο, 

πίλαθαο δέζκεπζεο θαη θαηάζηαζε πιεξωκήο εηο δηπινύλ) γηα ηελ έθδνζε ηαθηηθώλ 

ρξεκαηηθώλ εληαικάηωλ ζην όλνκα ηωλ δηθαηνύρωλ πξνϊζηακέλωλ ηωλ νηθείωλ 

ππεξεζηώλ ζηηο θαηά ηόπνπο ΤΓΔ. 

 

    Γηα ηελ παξνρή ηωλ ππεξεζηώλ ηεο θαζαξηόηεηαο  από θπζηθό πξόζωπν πνπ ζα 

αθνινπζείηαη ε  δηαδηθαζία ηνπ παγίνπ θαη΄ απνθνπή ρνξεγήκαηνο ζα ζπλάπηεηαη 

ηδηωηηθό ζπκθωλεηηθό,  ελώ ζε θάζε άιιε πεξίπηωζε (εηαηξίεο παξνρήο θαζαξηζκνύ 

– εξγνιάβνη)  ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξζ.68 ηνπ λ.3863/2010 (Α.115) θαη 

όζα απηό αλαθέξεη.  

 

 
 Δ.Γ.Γ. 
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