ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ
Δικηγόρος
Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Ακολουθεί υπόδειγμα δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής Λογαριασμού:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ………………….. (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ……………….. (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ)
ΔΗΛΩΣΗ
Τ………………………………, που εδρεύει στ.. …………….. (οδός …………………) και
εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Της Εργολαβίας «……………………………………….»
(Ημερομηνία)

Ι.

Όπως γνωρίζετε, με την από ………………. μεταξύ μας σύμβαση αναλάβαμε την

εκτέλεση του έργου με τίτλο «………..………………………..».
Όπως επίσης γνωρίζετε, την ……………… υποβάλαμε νομίμως ενώπιον της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο - επισημειωματική έγκριση τον …. Λογαριασμό,
προκειμένου να πιστοποιηθεί και πληρωθεί εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους (με τον
ΦΠΑ) ……….. ευρώ. Ο Λογαριασμός αυτός εγκρίθηκε όπως υποβλήθηκε και
υπογράφηκε αρμοδίως στις ………………, πλην όμως δεν εξοφλήθηκε μέχρι σήμερα,
χωρίς δική μας υπαιτιότητα. Ακολούθως, στις ……………… υποβάλαμε, για έλεγχο –
επισημειωματική έγκριση, τον ….. Λογαριασμό, προκειμένου να πιστοποιηθεί και
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πληρωθεί εργολαβικό αντάλλαγμα ύψους (με τον ΦΠΑ) …………. ευρώ. Ο
Λογαριασμός αυτός εγκρίθηκε όπως υποβλήθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως στις
………………., πλην όμως επίσης δεν εξοφλήθηκε μέχρι σήμερα, χωρίς δική μας
υπαιτιότητα.
ΙΙ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.

3669/2008), «9. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα
του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί
έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α') και ο ανάδοχος
μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική
έγγραφη δήλωση».».
ΙΙΙ.

Στην προκειμένη περίπτωση, ενώ οι εν λόγω Λογαριασμοί υποβλήθηκαν,

νομίμως, και εγκρίθηκαν, αρμοδίως, στις …………. ο ….ος και στις ……………… ο ..ος,
δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι σήμερα, χωρίς δική μας υπαιτότητα.
Επειδή μέχρι σήμερα παραλείπετε να μας πληρώσετε τα πιστοποιηθέντα δια
των …ου και …ου Λογαριασμών ποσά, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ με την παρούσα ότι
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΜΕ κάθε εργασία της υπόψη εργολαβίας.
ΙV.

1.

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι ακόλουθες εργασίες:
(εργασία, ποσότητα, αξία)

2.

Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι υπολείπονται για εκτέλεση οι ακόλουθες

εργασίες:
(εργασία, ποσότητα)
V.

Η παρούσα υποβάλλεται και ως ΟΧΛΗΣΗ για την αποζημίωσή μας λόγω της

διακοπής των εργασιών. Ειδικότερα:
Παραμένουν σε σταλία τα εξής μηχανήματά μας:
Α) …….
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………
Επίσης, σε αργία βρίσκεται τα ακόλουθο προσωπικό της Εταιρίας μας:
Α) ……. (όνομα, ειδικότητα)
……….
Οι θετικές ζημίες μας από την ως άνω σταλία των μηχανημάτων και την αργία του
προσωπικού μας ανέρχονται στο ποσό των …………. Ευρώ ημερησίως, όπως αυτό
αναλύεται κατωτέρω:
……………………………………………………………….
Με την παρούσα Όχληση ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ, κατ’ άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 1418/1984, να
μας αποζημιώσετε με το ανωτέρω ποσό για κάθε ημέρα αργίας του προσωπικού και
των μηχανημάτων μας και μέχρι την ημερομηνία επανέναρξης των εργασιών.
VI.

Η παρούσα υποβάλλεται και ως ΟΧΛΗΣΗ για την τοκοφορία των ως άνω

Λογαριασμών, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα α) …………………… και
β) ………………….., προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντάς
την ολόκληρη στο αποδεικτικό επίδοσης.
Για τη Δηλούσα Εταιρία
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

