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2. Διεύθυνση Οικονομικού Π.Ε. 
Κοζάνης 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Κατατέθηκε στο γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και 

της Επιχείρησης η με αριθμό 11/5-4-2020 καταγγελία (αριθμός αρίθμησης 

εισερχομένων του Περιφερειακού Συμπαραστάτη) με την οποία η κ. ……………………, 

εκπροσωπώντας τον ……………………, πατέρα της, δυνάμει του με αριθμό 

…………………………. πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Κοζάνης …………………………, 

ζήτησε τη μεσολάβηση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη για την επίλυση του 

ζητήματος σχετικά με την πληρωμή τιμολογίων που αφορούν την παροχή 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών.  

Συγκεκριμένα, ο κ. …………………….., σε εκτέλεση σύμβασης διεθνούς 

διαγωνισμού 2016-2018 που υπέγραψε με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – 

Π.Ε. Κοζάνης για τη μεταφορά μαθητών από το Πρωτοχώρι και το Δημοτικό 

Σχολείο Λευκοπηγής Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2017-2018 πραγματοποίησε τις 

εξής διαδρομές: 75 διαδρομές από 11-09-2017 έως 23-12-2017 με συμφωνηθείσα 

τιμή 17,50 ευρώ τη μεταφορά, για τις οποίες εξέδωσε το υπ’ αριθμόν 42 τιμολόγιο 

με ημερομηνία 29-12-2017 συνολικού ποσού 1.627,50 ευρώ και 99 διαδρομές από 

08-01-2018 έως 15-06-2018 με συμφωνηθείσα τιμή 17,50 ευρώ τη μεταφορά, για 

τις οποίες εξέδωσε το υπ’ αριθμόν 43 τιμολόγιο με ημερομηνία 01-10-2018 

συνολικού ποσού 2.148,30 ευρώ. Τα ανωτέρω τιμολόγια κατατέθηκαν από τον κ. 

………………….. στη Διεύθυνση Οικονομικού της Π.Ε. Κοζάνης προς είσπραξη αλλά, 

κατόπιν προφορικής συνάντησης που είχα με την αρμόδια Διεύθυνση, 

ενημερώθηκα ότι δεν υπήρξε δυνατή η αποπληρωμή τους.  

Για το λόγο αυτό, αιτήθηκα την επιστροφή των τιμολογίων στον κ. 

…………………, προκειμένου να μπορέσει να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για 

την πληρωμή τους.    



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  

Δυνάμει του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 παρ. 2 : «Ο συμπαραστάτης 

δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών 

προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της 

προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να 

επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως 

ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις 

ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο 

συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι 

οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση 

καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το 

αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 

28/2015 (Α` 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, 

ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο 

συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της 

περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.» 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρ. 23 Ν.4611/2019 για την πληρωµή 

τιµολογίων από το ∆ηµόσιο και του ΟΤΑ είναι η προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Ειδικότερα :  

- Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. Με την ΠΟΛ 1274/2013 (Β.3398) ορίζεται 

ότι για την είσπραξη χρηµάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωµής από το ∆ηµόσιο 

Τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο ποσό 

για κάθε τίτλο πληρωµής υπερβαίνει τα 1.500,00 € ανά δικαιούχο, καθίσταται 

υποχρεωτική η προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας. Συνεπώς, για τις ανωτέρω 

περιπτώσεις δεν εξοφλείται  τιµολόγιο χωρίς την ύπαρξη φορολογικής ενηµερότητας η 

οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης και αναζητείται αυτεπάγγελτα. 

- Ασφαλιστική ενηµερότητα. ∆εν εξοφλείται χρηµατικό ένταλµα χωρίς την ύπαρξη 

ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον εκάστοτε φορέα κύριας ασφάλισης του δικαιούχου, 

η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης και αναζητείται αυτεπάγγελτα. Ωστόσο, 

µέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών επαφών του Ο.Π.Σ.∆.Π. µε το 

πληροφοριακό σύστηµα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), η 

ασφαλιστική ενηµερότητα θα πρέπει να προσκοµίζεται από τον δικαιούχο. 

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Το αίτηµα επιστροφής του τιµολογίου δεν ικανοποιήθηκε καθώς είχε ήδη 

καταχωρηθεί. Η υπηρεσία που το κατέχει χορήγησε αντίγραφο επικυρωµένο ως προς τη 



γνησιότητά του. Κατόπιν τούτου ο ενδιαφερόµενος προέβει στην έκδοση διαταγής 

πληρωµής, προσκόµισε φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σύµφωνα µε το άρ. 

23 Ν.4611/2019 και κατόπιν ελέγχου πλήρωσης όλων των νοµίµων προϋποθέσεων και 

ενεργειών, το αρµόδιο τµήµα κατέβαλε το οφειλόµενο ποσό.  

Κοζάνη 1-10-2020 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ Μ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 

 

 
 
 
 
 
 
 


