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Μαξνύζη, 27/10/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΟΤ ΤΓΕΙΑ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ
ΣΟΤ π. ΣΑΑΠΣΠΓΑΕ
Σε ζπλέρεηα ηεο από 24/08/2020 αλαθνίλσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ αλαθνξηθά κε ηελ
εμόθιεζε ησλ δαπαλώλ ηνπ π. ΤΑΑΠΤΠΓΑΔ, γίλεηαη

γλσζηό όηη ε δηαδηθαζία

απνπιεξσκήο έρεη εθθηλήζεη από ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ π. ΤΑΥΤΔΚΩ/ΚΑΠ ΓΔΗ
Τξίπνιεο θαη Γπηηθήο Διιάδαο.
Παξαθαινύληαη νη πάξνρνη πνπ έρνπλ απαηηήζεηο από ην ελ ιόγσ ηακείν, λα
παξαθνινπζνύλ ηαθηηθά ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ηνπ Οξγαληζκνύ (www.eopyy.gov.gr
/Δθαξκνγέο/Λεμηπξόζεζκεο Οθεηιέο) γηα ηελ ύπαξμε κελπκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ
εμόθιεζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ απηώλ νθεηιώλ. Οπνηνδήπνηε κήλπκα πνπ αθνξά ην π.
ΤΑΑΠΤΠΓΑΔ θαη είλαη πξνγελέζηεξν ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, λα κελ ιεθζεί ππόςε.
Σεκεηώλεηαη όηη:

1.

Η δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη εμόθιεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία

ηνπ πξόρεηξνπ ινγηζηηθνύ ειέγρνπ ζύκθσλα κε ηηο αλαθεξόκελεο εθπηώζεηο ηνπ αξ. 52
ηνπ Ν. 4430/2016. Όκνηα δηαδηθαζία είρε αθνινπζεζεί θαη γηα ηελ εμόθιεζε ησλ
ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ π. ΟΠΑΓ/ Τνκέαο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ.
2.

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ελ ιόγσ νθεηιώλ είλαη ε

πξνζθόκηζε

ππεύζπλεο

δήισζεο

(άξζξν

8

Ν.1599/1986),

ζπκπιεξσκέλε

θαη

ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη:
«Α. Απνδέρνκαη ηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 4430/16 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη

ηζρύεη)

θαη

παξαηηνύκαη

από

νπνηαδήπνηε
1

άιιε

αμίσζε

θαη

έλδηθν

κέζν,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηόθσλ ππεξεκεξίαο. Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ αζθεζεί
έλδηθα κέζα, πξνζθνκίδσ ζρεηηθή έθζεζε παξαίηεζεο από ην δηθόγξαθν ηεο αγσγήο ή
άιιν ζρεηηθό επίζεκν έγγξαθν.
Β. Οη ελ ιόγσ δαπάλεο δελ έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη ζήκεξα.
Γ. Γελ πθίζηαηαη ελεξγέο θαηαζρέζεηο, εθρσξήζεηο factoring, δειώζεηο ππέξ ηξίησλ θηι.
Σε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ζαο επηζπλάπηνπκε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
Γ. Οη ελ ιόγσ δαπάλεο είραλ ππνβιεζεί ζην π. ΤΑΑΠΤΠΓΑΔ ιόγσ ζπκβαηηθήο ζρέζεο
πνπ ππήξρε κε ην ελ ιόγσ ηακείν.»
3.

Σε πεξίπησζε factoring ή εθρώξεζεο θαζώο επίζεο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε

πεξίπησζε

κεηαβίβαζεο

ηεο

απαίηεζεο,

ε

Υπεύζπλε

Γήισζε

ζα

πξέπεη

λα

ζπλππνγξάθεηαη από ηνλ πάξνρν θαη από εθείλνλ ζηνλ νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ε
απαίηεζε. Σην
4.

Η δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ζα ιάβεη ρώξα από ηελ αξκόδηα νκάδα ζηελ

ΠΔ.ΓΙ Αξθαδίαο. Ωο εθ ηνύηνπ ηα απαξαίηεηα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά
(ππεύζπλε δήισζε, θνξνινγηθή/αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, θνξνινγηθό ζηνηρείν
(εθόζνλ απαηηείηαη), δήισζε factoring ή εθρώξεζεο (ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη) )
ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεύζπλζε : ΔΟΠΥΥ – ΠΔ.ΓΙ
Αξθαδίαο, Δι. Βεληδέινπ 4, Τξίπνιε Τ.Κ 22100.
Δλαιιαθηηθά, δύλαηαη λα πξνζθνκηζηνύλ ζην πξσηόθνιιν ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ
ΔΟΠΥΥ (Απνζηόινπ Παύινπ 12, Μαξνύζη, Τ.Κ 15123 κε απνδέθηε : Γ/λζε
Οηθνλνκηθώλ) πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβαζηνύλ ππεξεζηαθά ζηελ αξκόδηα Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε.
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