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θΕΙυΙΑ: Πλειστηριασμοß και οφειλÝò Δηματιßιν στουò ΔÞμουò

Το ΔΣ τηò ΠΕΔ B.Aryaiou, στην τελευταßα του συνεδρßαση και μετÝ απü πρýταση

του ΔημÜρχου Ικαρßαò κ. Σταμοýλαι, ασχολÞθηκs με το μεγÜλο θÝμα που Ýχει

ανακýψει με τουò πλεττηρασμοýò περιουαακþγ στοιχεßων ττολιτιßιν για οφειλÝò

προò τουò ΔÞμουò. Σýμφωνα με το Η,4472rlθ_5-2017 üπωò εξειδκεýεται με την

εγκýκλιο τηò ΑΑΑΕ με αμθμü 10º7/1-2-2018. οι ΔÞμοι πλÝον υποχρεþνονται

απü τιò 1 Μιßßß,ρυ 20ß8, για οφειΕò πιßινω απü 50S€ να προχωροýν στη διενÝργεια

φεκτρανικοý πλειστηριασμοý ψα κατÜσχεση κινητþν και ακινÞτωγ, ΜÜλιστα μΕ

fiιαßτερη αυστηρüτητα αφοý σε περßτπωση Üρνησηò ιmÜρχει η απεþÞ του

καταλογισμοý τüσο ατουζ αιρετοýò üσο και σrουò αρμüδωυò υπαλΑÞλΦυò.

Το ΔΣ τηò ΠΕΔ Β.Αιγαßου μετÜ απü συζÞτηση και αφοý εξÝτασε δειγμοτολητπικÜ

εκκρεμεßò υποθÝαεη παλιτþν, τιò κατηγορßεò του αυτÝò υπÜγονται αλλÜ και το

ρüλο τηò ΤΑ, επικÝγτρωσε στα παρακÜτω σημεΙα.

- Δεν εßγαι δυγατü να αγτιμετωπßζονται ülιιò οι υυοθÝσειò μΕ Ýγα

ισοπεδωτικü üριο 500€.

- Η φþοσοφια του ΔÞμου και Τηò πρωτοβÜθμιαò ΑυτοδιοΙκησηò δεν

συμβαδßζει με το ρüλο του κρατικοý εισπρÜκτορα" Οι ΔÞμιοι εßναι οι

μοναδικοß φορεßò του Ýχουν Üμεση επαφÞ με τουò πολΙτεò, παυ γγωβφυν

τιò ιδιαιτερüτητεò και τιò δυσκολßεò που αντιμξτωπßζουν στηγ εποχÞ μαò.

- Δεγ εßναι üλεò οι περτπτιßαειò ßδιεò" ι

fuΙΕ,τÜ απü αυτÜ ομüφωνα το ΔΣ τηò ΠΕΔ B,Aryaiau ζητý την απüσυρση τηò

παρατÜνω εγχυκλßου, τη θÝσπιση ενüò γÝοι,ι κýκι\ου ρυθμßσεωγ των οφαλþν με
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δÝσεη: τη δffiγβαφÜ τωγ χβειß}γ,s§:,§ηrπqθεßò σιÝδεò σιιμποÜυΦιτ μ-gò, ΑΜΕΑ,
πσλýtεκ!rgυò, ßια,òβ)φüγια,Üγερgοιιò,,κτλ,
ΤÝtωò ζητÜ την απεμτπλοκÞ τηò πρωτοβÜθμιαò Αυτοδωßκησηò αττü το ρüλο του

εισπρüκτορα.
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