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ΠΡΟΣ
Όλους τους συμβολαιογράφους
της χώρας

Θ Ε Μ Α : Α ρ . 8 4 Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α΄146) – Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας
και Μαραθώνος μέχρι 25-01-2021
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Με την ΠΝΠ από 26-7-2018 (ΦΕΚ 138 Α) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη
των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 3 του Ν. 4576/2018 (ΦΕΚ 196 Α), αναστάλθηκε μέχρι 30-9-2019 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολή και προσωπικών κρατήσεων,
καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν στη
διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 στην Αττική.
Με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 4626/2019 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση
της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. “Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων
και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018” (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας “Μάτι Ξανά” και άλλες διατάξεις», η ανωτέρω περίοδος αναστολής κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων παρατάθηκε μέχρι και 31-7-2020.
Με το άρθρο 84 [Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος] Ν.4712/2020 (Α΄146) με τίτλο
«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές
επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία
και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» ορίζεται ότι στο άρθρο 11 της από 26ης Ιουλίου 2018 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4576/2018 (Α΄196), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 εδάφ. α΄ του ν.

4626/2019 (Α΄ 141), η ημερομηνία «30.7.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «25.1.2021».
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