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-Νομική Τπηπεζία Δήμος Αλεξανδπούποληρ

ΘΕΜΑ: Καηαζσέζειρ ειρ σείπαρ ηπίηος οθειλεηών ηος Δήμος- Ρςθμίζειρ
σπεών και απμοδιόηηηα ηηρ Τπηπεζίαρ Ειζππάξεωρ

Πολλοί ςυνδθμότεσ μασ παραπονοφνται για τισ καταςχζςεισ των λογαριαςμϊν τουσ που
βρίςκονται ςτα τραπεηικά ιδρφματα, τόςο από τουσ Διμουσ όςο και από το Δθμόςιο.
Θζτουν λοιπόν τον προβλθματιςμό που ςυγκεκριμενοποιείται ςτο εξισ, «μπορεί θ
Υπθρεςία είςπραξθσ εςόδων του Διμου να μθν προβεί ςτθν κατάςχεςθ ποςϊν «εισ χείρασ
τρίτου» όπωσ λζγεται, που βρίςκονται ςε λογαριαςμοφσ Τραπεηϊν;». Ποια είναι τα όρια τθσ
αρμοδιότθτασ αυτισ και τι προβλζπουν τα νομοκετιματα;

Ζνα από τα μζςα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ-είςπραξθσ, που ζχει ο δανειςτισ ςτα χζρια του,
ζναντι του οφειλζτθ, το οποίο μάλιςτα αποδεικνφεται δραςτικό και αποτελεςματικό πολλζσ
φορζσ, είναι και θ κατάςχεςθ απαίτθςθσ που ζχει ο οφειλζτθσ, ζναντι άλλου-τρίτου.
Οι οικονομικζσ απαιτιςεισ κάποιου, ωσ γνωςτόν, ςυγκαταλζγονται ςτα ςτοιχεία τθσ
περιουςίασ του, του ενεργθτικοφ το. Η πιο διαδεδομζνθ ςτθν πράξθ, περίπτωςθ αυτοφ του
είδουσ, αποτελοφν αςφαλϊσ οι καταςχζςεισ-δεςμεφςεισ τραπεηικϊν λογαριαςμϊν, αφοφ
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θ κατάκεςθ δεν αντιπροςωπεφει τίποτε άλλο, παρά απαίτθςθ του κατακζτθ ζναντι τθσ
τράπεηασ.
Η επιβολι καταςχζςεωσ χρθματικϊν απαιτιςεων εισ χείρασ τρίτου και ιδίωσ εισ χείρασ
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τθν ικανοποίθςθ του επιςπεφδοντοσ δανειςτι ζχει αναδειχκεί
τα τελευταία ζτθ ζνα από τα πιο αποτελεςματικά μζςα αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ.
Με το άρ. 24 του ν. 2915/2001 «Το απόρρθτο κάκε μορφισ κατακζςεων ςε πιςτωτικά
ιδρφματα …δεν ιςχφει ζναντι του δανειςτι που ζχει δικαίωμα κατάςχεςθσ τθσ περιουςίασ
του δικαιοφχου ι τθσ μετοχισ». Με αυτι τθ νομοκετικι διάταξθ επιλφκθκε θ επιςτθμονικι
ςφγκρουςθ, ανάμεςα ςε κεωρία και νομολογία αναφορικά με τθ δυνατότθτα επιβολισ
καταςχζςεωσ επί τραπεηικϊν κατακζςεων εισ χείρασ Τραπζηθσ ωσ τρίτθσ, κακόςον θ
κατάςχεςθ αυτι προςζκρουε ςτο ειδικό τραπεηικό απόρρθτο του ν.δ. 1059/1971. Εξάλλου
με τθν απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του Αρείου Πάγου 19/2001, κρίκθκε ότι από το παραπάνω
ν.δγμα, δεν απορρζει το ακατάςχετο των τραπεηικϊν κατακζςεων, κακόςον οι εν λόγω
διατάξεισ αφοροφν αποκλειςτικά και μόνο το απόρρθτο των κατακζςεων και όχι και τθ
δυνατότθτα κατάςχεςισ τουσ.

Α. Το πλζγμα των διατάξεων που αφοροφν τθν αναγκαςτικι κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου
κατά τον Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων

Επειδι, ο Κϊδικασ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων, (ν.δ. 356/1974, Αϋ 90), ορίηει ςτο άρκρο
30, ότι: «1. Η κατάςχεςισ εισ χείρασ τρίτων των εισ χείρασ αυτϊν ευριςκομζνων χρθμάτων,
καρπϊν και άλλων κινθτϊν πραγμάτων του οφειλζτου του Δθμοςίου ι των οφειλομζνων εν
γζνει προσ αυτό, ενεργείται υπό του Διευκυντοφ του Δθμοςίου Ταμείου διά καταςχετθρίου
εγγράφου ... 2. Διά του καταςχετθρίου εγγράφου προςκαλείται ο τρίτοσ όπωσ τα ... υπ’
αυτοφ εισ τον οφειλζτθν του Δθμοςίου οφειλόμενα χριματα κατακζςθ εντόσ οκτϊ θμερϊν
εισ το Δθμόςιον Ταμείον ...», ςτο άρ. 31, ότι δεν επιτρζπεται θ κατάςχεςθ μιςκϊν,
ςυντάξεων και αςφαλιςτικϊν βοθκθμάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόςον το ποςό
αυτϊν μθνιαίωσ είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρϊ, ςτισ περιπτϊςεισ δε που
υπερβαίνει το ποςό αυτό επιτρζπεται θ κατάςχεςθ επί του ενόσ τετάρτου (1/4) αυτϊν, το
εναπομζνον όμωσ ποςό δεν μπορεί να είναι κατϊτερο των χιλίων (1.000) ευρϊ, όπωσ το
παραπάνω εδάφιο αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 4 Ν.3714/2008,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008,
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ςτο άρκρο 32, ότι: «1. Εάν ο τρίτοσ ουδζν οφείλει ι δεν οφείλει όλα τα αναφερόμενα εισ το
καταςχετιριον ζγγραφον του Δθμοςίου Ταμείου χριματα ωσ και άλλα πράγματα ι δεν
υποχρεοφται εισ τθν άμεςον απόδοςιν αυτϊν, ζνεκα των υφιςταμζνων μεταξφ αυτοφ και
του οφειλζτου ςυμφωνιϊν ι εξ άλλου νομίμου λόγου, ... οφείλει να δθλϊςθ τοφτο εντόσ
οκτϊ θμερϊν από τθσ επιδόςεωσ του καταςχετθρίου ... Η διλωςισ γίνεται εγγράφωσ δι’
αναφοράσ επιδιδομζνθσ διά δικαςτικοφ κλθτιροσ εισ τον εκδόντα το καταςχετιριον
ζγγραφον Διευκυντιν του Δθμοςίου Ταμείου ι προφορικϊσ ενϊπιον του Ειρθνοδίκου ...»,
ςτο άρκρο 33 ότι «Εάν ο τρίτοσ δεν προβι εισ διλωςιν ι προβι μεν εισ τοιαφτθν αλλ’
εκπροκζςμωσ ι ουχί κατά τον υπό του άρκρου 32 του παρόντοσ Ν. Διατάγματοσ
διαγραφόμενον τφπον, λογίηεται ωσ οφειλζτθσ τθσ όλθσ ποςότθτοσ δι’ θν εγζνετο παρ’
αυτϊ κατάςχεςισ..»
Στο μεταξφ με τθν παρ. 2 άρκρ. 67 του Ν.3842/2010, (ΦΕΚ Α 58/23.4.2010), προςτζκθκε το
άρ. 30Α με τίτλο «Καταςχζςεισ ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων», όπου αναφζρονται τα
εξισ: «Ειδικά για καταςχζςεισ απαιτιςεων ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, το
καταςχετιριο ζγγραφο κοινοποιείται ςτο κεντρικό κατάςτθμα ι ςε οποιοδιποτε
υποκατάςτθμα αυτϊν και μπορεί να περιζχει πολλοφσ οφειλζτεσ του Δθμοςίου. Στο
καταςχετιριο αυτό ζγγραφο επιςυνάπτεται για τον κάκε οφειλζτθ πίνακασ ςτον οποίο
αναφζρεται το είδοσ και το ποςό κάκε οφειλισ, ωσ και ο αρικμόσ και θ χρονολογία
βεβαίωςθσ τθσ. Η διλωςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 32, γίνεται κοινι για όλουσ τουσ οφειλζτεσ του καταςχετθρίου εγγράφου και
ςυνοδεφεται απαραίτθτα από παραςτατικό κίνθςθσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του κάκε
οφειλζτθ για διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) θμερϊν πριν τθν θμερομθνία επίδοςθσ του
καταςχετθρίου εγγράφου και μιασ θμζρασ μετά από αυτιν, άλλωσ κεωρείται ότι δεν
υποβλικθκε ποτζ διλωςθ. Η απόδοςθ των ποςϊν ςτθν υπθρεςία που επζβαλε τθν
κατάςχεςθ γίνεται υποχρεωτικά εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ του
πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. Οι διατάξεισ των άρκρων 87 και 88 του ν.δ. 17.7/13.8.1923 (ΦΕΚ 224
Α) δεν εφαρμόηονται. Για τθν ανωτζρω διαδικαςία δεν καταβάλλονται ζξοδα».
Περαιτζρω προςτζκθκε επιπλζον το άρκρο 30 Β, με το άρκρο 66 Ν.4170/2013, (ΦΕΚ Α
163/12.7.2013), με το οποίο προβλζπεται και ρυκμίηεται θ διενζργεια καταςχζςεων ειδικά
για απαιτιςεισ ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, μζςω μοναδικϊν διαμετακομιςτικϊν
κόμβων θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ και επικοινωνίασ, (θλεκτρονικι κατάςχεςθ). Η
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παραπάνω διάταξθ εφαρμόηεται μετά τθν ζκδοςθ τθσ με

Αρ. ΠΟΛ: 1257, ΦΕΚ Β'

3099/06/12/2013.
Περαιτζρω με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων του Ν.3463/06, για τθν είςπραξθ των
εςόδων των Διμων και των Κοινοτιτων εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κϊδικα Ειςπράξεωσ
Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτζσ κάκε φορά ιςχφουν.
Τα ταμειακά όργανα των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αςκοφν αντιςτοίχωσ όλεσ τισ
αρμοδιότθτεσ που προβλζπουν οι διατάξεισ αυτζσ. (άρκρο 167 παρ.1 Ν.3463/06)
Η είςπραξθ των εςόδων γίνεται από τθν ταμειακι υπθρεςία του διμου ι από τθν Δ.Ο.Υ.
που υπάγεται ο διμοσ ι θ κοινότθτα. Όργανα είςπραξθσ των εςόδων των διμων που ζχουν
δικι τουσ ταμειακι υπθρεςία είναι αποκλειςτικά ο δθμοτικόσ ταμίασ και οι υπάλλθλοι
ςτουσ οποίουσ ζχουν ανατεκεί κακικοντα ειςπράκτορα. (άρκρο 48 παρ. 1 Β.Δ. 17/515/6/1959).

Σφμφωνα επίςθσ με το άρ. Άρκρο 7 του Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων που
τιτλοφορείται «Ατομικι ειδοποίθςθ υπερθμερίασ Χρόνοσ λιψθσ αναγκαςτικϊν μζτρων»,
προβλζπεται ότι : «1. Αναγκαςτικά μζτρα δεν λαμβάνονται πριν παρζλκουν τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 5 του ν. 4174/2013 ςτον υπόχρεο,
οφειλζτθ ι ςυνυπόχρεο πρόςωπο, ατομικισ ειδοποίθςθσ υπερθμερίασ, ςτθν οποία
αναφζρονται…2. Δεν απαιτείται θ κοινοποίθςθ τθσ ατομικισ ειδοποίθςθσ υπερθμερίασ για
τθν επιβολι κατάςχεςθσ ςτισ περιπτϊςεισ κατάςχεςθσ χρθμάτων ι χρθματικϊν απαιτιςεων
ςτα χζρια του υποχρζου ι τρίτου. 3. Η κατά το παρόν άρκρο κοινοποιοφμενθ ατομικι
ειδοποίθςθ δεν εξομοιϊνεται με επιταγι προσ πλθρωμι».

Ρυκμίςεισ χρεϊν με το ν. 4038/2012 και 4071/2012

Οι διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 3 του ν. 4038/2012 (A' 14), όπωσ ιςχφει, εφαρμόηονται
αναλόγωσ και για τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ Ο.Τ.Α., που ζχουν βεβαιωκεί ςτισ
ταμειακζσ υπθρεςίεσ των Ο.Τ.Α. ι ςτισ Δ.Ο.Υ.. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο κζμα για τθν αναλογικι εφαρμογι
των διατάξεων αυτϊν. (παρ 6 άρκρο 9 ν. 4071/2012).

4

Γπαθείο ςμπαπαζηάηη ηος Γημόηη και ηηρ Δπισείπηζηρ Γήμος Αλεξανδπούποληρ
Γημαπσείο Αλεξανδπούποληρ, Ζμιόποθορ Λ. Γημοκπαηίαρ 306
Σ.Κ. 68100 , Σηλ:2551064187, e mail symparastatis@alexpolis.gr
https://www.facebook.com/symparastatis.alexpolis

Κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ

παρ. 6 του άρκρου 9 του Ν. 4071/12

εκδόκθκε

θ ΚΥΑ 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεφχοσ Β'). Σφμφωνα με τθν ανωτζρω ΚΥΑ:
"1.Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ διμουσ ρυκμίηονται και καταβάλλονται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 8 του άρκρου 3 του ν. 4038/2012 (Α' 14), όπωσ τροποποιικθκε και
ςυμπλθρϊκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του πζμπτου άρκρου του ν. 4047/2012 (Α' 31).
2.Στθ ρφκμιςθ υπάγονται υποχρεωτικά όλεσ οι οφειλζσ ι δόςεισ οφειλϊν που ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ, με βάςθ τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων
(ΚΕΔΕ), ζωσ τισ 29-2-2012, εφόςον το ςφνολο των βαςικϊν οφειλϊν δεν υπερβαίνει τισ δζκα
χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ, όταν πρόκειται για φυςικά πρόςωπα, και τισ εβδομιντα πζντε
χιλιάδεσ

(75.000)

ευρϊ,

όταν

πρόκειται

για

νομικά

πρόςωπα.

3.Η αίτθςθ του οφειλζτθ για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται ςτον οικείο Διμο, το
αργότερο

εντόσ

τεςςάρων

(4)

μθνϊν

από

τθ

δθμοςίευςθ

τθσ

παροφςασ.

Το αίτθμα για τθ ρφκμιςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε αρικμό δόςεων άνω των είκοςι
τεςςάρων (24), εξετάηεται από τον οικείο Διμαρχο ι τον οριηόμενο από αυτόν
Αντιδιμαρχο, μετά από πρόταςθ του προϊςταμζνου τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ του Διμου,
που αποφαίνονται ςχετικά με τθν αδυναμία του υπόχρεου για πλθρωμι ςε ςυντομότερο
χρόνο, με επιςθμείωςθ επί τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ, ανάλογα με τθ φορολογικι εικόνα
και τθ φοροδοτικι ικανότθτα του υπόχρεου, βάςει των ακόλουκων δικαιολογθτικϊν:
α) Υποβλθκείςεσ δθλϊςεισ (όταν απαιτείται):
α1) Φορολογίασ ειςοδιματοσ των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν
α2) Τθσ τελευταίασ εκκακαριςτικισ διλωςθσ ΦΠΑ και οριςτικισ διλωςθσ ΦΜΥ
α3) Όλων των περιοδικϊν δθλϊςεων ΦΠΑ και προςωρινϊν δθλϊςεων ΦΜΥ που ζπονται
τθσ τελευταίασ εκκακαριςτικισ/οριςτικισ και που θ προκεςμία υποβολισ τουσ ζχει λιξει
ζνα μινα πριν τθν θμερομθνία αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ α4) Διλωςθσ ςτοιχείων
ακινιτων Ε9
β) Επίςθμα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ηθμία των δφο (2) τουλάχιςτον τελευταίων ετϊν
γ) Επίςθμα ςτοιχεία που αποδεικνφουν καταςτροφι αγακϊν ι περιουςιακϊν ςτοιχείων
επιχείρθςθσ ι φυςικοφ προςϊπου
δ) Δθμόςια ζγγραφα που αποδεικνφουν βαριά αςκζνεια του οφειλζτθ ι μζλουσ τθσ
οικογενείασ του με Α' βακμό ςυγγζνειασ ι προςτατευόμενου μζλουσ, ι του προςϊπου που
ζχει προςωπικι ευκφνθ για τθν καταβολι τθσ οφειλισ ε) Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ
ςτ) Επίςθμα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ διακοπι λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ.
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Τα παραπάνω δικαιολογθτικά λαμβάνονται υπόψθ κατά περίπτωςθ για τθ διαμόρφωςθ τθσ
απόφαςθσ επί του αιτιματοσ, με εξαίρεςθ τισ δθλϊςεισ τθσ ωσ άνω περίπτωςθσ α), θ
υποβολι των οποίων αποτελεί προχπόκεςθ για τθν περαιτζρω εξζταςθ του αιτιματοσ.
4.Εφόςον ο οφειλζτθσ επικυμεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ να εξοφλιςει εφάπαξ
τισ υπόλοιπεσ δόςεισ των ρυκμιςμζνων οφειλϊν, παρζχεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ
απαλλαγισ κατά ποςοςτό επί του εναπομείναντοσ ποςοφ των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ
καταβολισ, ίςο με αυτό που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των μθνιαίων δόςεων που τελικά
διαμορφϊνεται, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ παραγράφου 3 τθσ παροφςασ».
Η παραπάνω ρφκμιςθ ζλθξε τον Οκτϊβριο του ζτουσ 2012 και από τότε ιςχφουν οι ιδθ
προβλεπόμενοι διακανονιςμοί με το ν. 2648/1998.

Σφμφωνα ωςτόςο με τθ ανάρτθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, που αφορά τθ Δθμόςια
Διαβοφλευςθ για το ςχζδιο νόμου «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου
Εςωτερικϊν», επίκειται νζα ρφκμιςθ λθξιπρόκεςμων χρεϊν, που κα αφορά και οφειλζσ
πάνω από 10.000€.

Υποχρεωτικι θ είςπραξθ των εςόδων των ΟΤΑ

Σφμφωνα με το άρ. 277 του ν. 3852/2010 με τίτλο «Ζλεγχοσ Είςπραξθσ Εςόδων», ορίηεται
ότι « 1. Ο αρμόδιοσ για τον προλθπτικό ζλεγχο των δαπανϊν Επίτροποσ, κατά τθ διάρκεια
του οικονομικοφ ζτουσ μπορεί να παρακολουκεί τθν κανονικι είςπραξθ των εςόδων των
Ο.Τ.Α. και των νομικϊν τουσ προςϊπων και να αςκεί τον ζλεγχο για τθν είςπραξθ των
νομίμωσ βεβαιωκζντων χρεϊν, οφειλϊν ι προςτίμων ςε βάροσ τρίτων. 2. Σε περίπτωςθ
που διαπιςτϊςει αδράνεια είςπραξθσ τουσ από τα αρμόδια

όργανα Διοίκθςθσ ι τισ

οικονομικζσ υπθρεςίεσ καλεί τοφτουσ, με ζγγραφο του που κοινοποιείται ςτον Γενικό
Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και ςτον Ελεγκτι Νομιμότθτασ, να ενεργιςουν
μζςα ςε ταςςόμενθ εφλογθ προκεςμία για τθν είςπραξθ τοφτων. 3. Εάν θ αδράνεια
ςυνεχίηεται, οφειλόμενθ ςε δόλο ι βαριά αμζλεια των διοικοφντων τον διμο και τα νομικά
του πρόςωπα ι των προϊςταμζνων των οικονομικϊν υπθρεςιϊν αυτϊν παραπζμπει α) τα
μεν αιρετά υπαίτια πρόςωπα με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ςτθν «Επιτροπι του άρκρου
232 του παρόντοσ» για προςωπικό καταλογιςμό τοφτων με το ποςό τθσ κετικισ ηθμίασ
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που προξζνθςαν και β) τουσ υπαλλιλουσ των ανωτζρω προςϊπων που προκάλεςαν ηθμία
ςτθν περιουςία του ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο για καταλογιςμό τοφτων»

Συμπζραςμα
Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι ο Κϊδικασ Δθμοςίων Εςόδων, προβλζπει ζνα πλζγμα
διατάξεων για τθν αναγκαςτικι κατάςχεςθ των οφειλετϊν του Δθμοςίου ι των ΟΤΑ, και
ιδίωσ για τθν κατάςχεςθ ςε χείρασ τρίτου, όπωσ είναι οι λογαριαςμοί που διατθροφνται ςτα
πιςτωτικά ιδρφματα.
Συνεπϊσ ο ίδιοσ ο νομοκζτθσ δεν δίνει καμία δυνατότθτα διακριτικισ ευχζρειασ ςτθν
αρμόδια Υπθρεςία Εςόδων του Διμου, για μθ λιψθ των παραπάνω αναγκαςτικϊν μζτρων.
Άρα θ αρμοδιότθτα αυτι χαρακτθρίηεται ωσ δεςμία και είναι υποχρεωμζνθ, θ Υπθρεςία
Είςπραξθσ Εςόδων του Διμου να προβαίνει κάκε φορά και εφόςον ςυντρζχουν οι
προχποκζςεισ του νόμου ςτθν λιψθ των μζτρων που προβλζπονται και αναλφονται
παραπάνω.
Οι δε δθμότεσ μποροφν ν’ αςκοφν τα προβλεπόμενα από τον Κϊδικα Διοικθτικισ
Δικονομίασ ζνδικα βοθκιματα και μζςα, μεταξφ των οποίων και αυτά που αφοροφν τθν
αναςτολι εκτζλεςθσ και είςπραξθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, οι δθμότεσ μποροφν να μου απευκφνουν καταγγελίεσ όταν κεωροφν
ότι μία οφειλι τουσ, τουσ επιβάλλεται άδικα από τθν αρμόδια Υπθρεςία Είςπραξθσ του
Διμου.
Είναι ςθμαντικό επίςθσ να πλθροφοροφνται από τθν αρμόδια υπθρεςία, για τα δικαιϊματά
τουσ και για τισ τρζχουςεσ ρυκμίςεισ των οφειλϊν τουσ, ϊςτε να είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ
δθμοτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.

Σε μία επερχόμενθ νομοκετικι πρωτοβουλία, ωςτόςο, κα ιταν ςυνεπζσ να λθφκοφν υπόψθ
οι οικονομικζσ µεταβολζσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, κακϊσ και θ παροφςα οικονοµικι
ςυγκυρία (ςυνκικεσ γενικευµζνθσ φφεςθσ, υψθλά ποςοςτά ανεργίασ, µθ δυνατότθτα
άµεςθσ εκποίθςθσ ακινιτων και λοιπϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων για τθν ικανοποίθςθ
βιοποριςτικϊν αναγκϊν κ.λπ.), ϊςτε να δθμιουργθκεί αφενόσ ζνα λειτουργικό πλαίςιο
ρφκμιςθσ των οφειλϊν των δθμοτϊν, αφετζρου να παραςχεκεί μία προςταςία περί του
ακαταςχζτου που κα ζχει ωσ βάςθ ζνα γενικό πάγιο ποςό το οποίο κα χαρακτθρίηεται ωσ
ποςό επιβίωςθσ και δεν κα χρειάηεται ο χαρακτθριςμόσ αυτοφ ωσ μιςκοφ, ςφνταξθσ, ι
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αςφαλιςτικϊν βοθκθμάτων περιοδικϊσ καταβαλλόμενων, ϊςτε να τυγχάνει εξαίρεςθσ από
τθν κατάςχεςθ.

Ο ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΒΑΜΑΣΕΗΓΖ ΥΡΖΣΟ
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