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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 29/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Αυγούστου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέµατος (λήψη απόφασης εντός τριών 

ηµερών για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Σταµούδης Ελευθέριος, 

αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 3.  Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Παπανικολάου Ευτυχία, 5. Σαράντη 

Μαρία, 6. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών 

Αριθµός Απόφασης: 243 

     

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος µετά την αποδοχή των µελών να 

συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος (λήψη απόφασης εντός τριών ηµερών για την 

τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών) και τόνισε ότι: 
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- Με την υπ’ αριθ. 14166/30-07-2014 αίτησή του, ο ∆έλλιος Σεραφείµ του Νικολάου 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14166/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

∆έλλιου Σεραφείµ του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 205,70 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 167,20 € 

Προσαυξήσεις 38,50 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14167/30-07-2014 αίτησή του, ο ∆έλλιος Σεραφείµ του Νικολάου 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί έως 31.12.2009 , σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14167/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

∆έλλιου Σεραφείµ του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 941,19 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 408,99 € 

Προσαυξήσεις 532,20 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14104/30-07-2014 αίτησή του, ο Ντεβετζής Χρήστος του Γεωργίου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14104/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ντεβετζή Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 414,24 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 370,50 € 

Προσαυξήσεις 43,74 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 14103/30-07-2014 αίτησή του, ο Ντεβετζής Χρήστος του Γεωργίου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14103/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ντεβετζή Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 312,04 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 279,40 € 

Προσαυξήσεις 32,64 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14109/30-07-2014 αίτησή του, ο Κουκούλης ∆ηµήτριος του 

Ευρυβιάδη ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14109/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κουκούλη ∆ηµήτριου του Ευρυβιάδη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 240,44 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 206,60 € 

Προσαυξήσεις 33,84 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14244/31-07-2014 αίτησή της, η Σαχινίδου Παρασκευή του Πλάτων 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14244/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Σαχινίδου  Παρασκευής του Πλάτων προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 133,69 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 111,60 € 

Προσαυξήσεις 22,09 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 14097/30-07-2014 αίτησή του, ο Ντεβετζής Γεώργιος του Χρήστου 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14097/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ντεβετζή Γεώργιου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 164,09 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 147,20 € 

Προσαυξήσεις 16,89 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14098/30-07-2014 αίτησή του, ο Αριστειδάκης Νικήτας του 

Αριστείδη ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14098/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Αριστειδάκη Νικήτα του Αριστείδη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 148,26 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 108,82 € 

Προσαυξήσεις 39,44 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14100/30-07-2014 αίτησή του, ο Αριστειδάκης Νικήτας του 

Αριστείδη ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14100/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Αριστειδάκη Νικήτα του Αριστείδη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 69,98 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 44,02 € 

Προσαυξήσεις 25,96 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 14101/30-07-2014 αίτησή του, ο Ακριβός ∆ηµήτριος του Κων/νου 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14101/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ακριβού ∆ηµήτριου του Κων/νου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 193,74 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 174,00 € 

Προσαυξήσεις 19,74 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14225/31-07-2014 αίτησή του, ο Τσουτσίδης Παρασκευάς του 

Θεοδώρου ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14225/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Τσουτσίδη Παρασκευά του Θεοδώρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 633,11 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 564,26 € 

Προσαυξήσεις 68,85 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14131/30-07-2014 αίτησή του, ο Παπαθανασίου ∆ηµήτριος του  

Αθανασίου ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14131/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Παπαθανασίου ∆ηµήτριου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 355,14 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 266,61 € 

Προσαυξήσεις 88,53 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 14108/30-07-2014 αίτησή του, ο Γκόγκος Παναγιώτης του  

Γεωργίου ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14108/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Γκόγκου Παναγιώτη του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.042,40 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.001,40 € 

Προσαυξήσεις 41,00 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14060/30-07-2014 αίτησή της, η Μπίµπη Αικατερίνη του  Γεωργίου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14060/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Μπίµπη Αικατερίνης του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 3.122,54 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.481,90€ 

Προσαυξήσεις 640,64 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14016/29-07-2014 αίτησή του, ο Χαρέλης Ξενοφών του Χρήστου 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14016/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Χαρέλη Ξενοφών του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 504,48 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 482,81 € 

Προσαυξήσεις 21,67 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 14138/30-07-2014 αίτησή του, ο Μουχτής Γεώργιος του ∆ηµητρίου 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14138/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του 

Μουχτή Γεώργιου του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.684,26 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 859,93 € 

Προσαυξήσεις 824,33 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14161/30-07-2014 αίτησή του, ο Καράβατος Ιωάννης του ∆ηµητρίου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14138/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του 

Καράβατου Ιωάννη του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.092,00 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 559,89 € 

Προσαυξήσεις 532,11 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14163/30-07-2014 αίτησή του, ο Καράβατος Ιωάννης του ∆ηµητρίου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14163/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του 

Καράβατου Ιωάννη του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 372,81 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 303,00 € 

Προσαυξήσεις 69,81 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 14129/30-07-2014 αίτησή της, η Ουζούνη Φωτεινή του Κων/νου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14163/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές της 

Ουζούνη Φωτεινής του Κων/νου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 258,76 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 239,80 € 

Προσαυξήσεις 18,96 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14136/30-07-2014 αίτησή του, ο Μπόλµατης Μιχαήλ του Βασιλείου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14136/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μπόλµατη Μιχαήλ του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 435,99 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 357,63 € 

Προσαυξήσεις 78,36 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14137/30-07-2014 αίτησή του, ο Μουχτής Γεώργιος του ∆ηµητρίου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14137/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μουχτή Γεώργιου του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 875,70 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 703,08 € 

Προσαυξήσεις 172,62 € 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14165/30-07-2014 αίτησή του, ο Γλιάς Ιωάννης του Νικολάου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14165/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Γλια 

Ιωάννη του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 783,53 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 687,21 € 

Προσαυξήσεις 96,32 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14159/30-07-2014 αίτησή του, ο Κωφίδης Στέφανος του Θεόφιλου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14165/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κωφίδη Στέφανου του Θεόφιλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 291,87 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 245,98 € 

Προσαυξήσεις 45,89 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14159/30-07-2014 αίτησή του, ο Κωφίδης Στέφανος του Θεόφιλου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14165/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κωφίδη Στέφανου του Θεόφιλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 291,87 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 245,98 € 

Προσαυξήσεις 45,89 € 

 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14021/29-07-2014 αίτησή του, ο Παµπαλιάρης Γεώργιος του 

∆ηµητρίου ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14165/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Παµπαλιάρη Γεώργιου του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.592,41 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.409,37 € 

Προσαυξήσεις 183,04 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14023/29-07-2014 αίτησή της, η ∆ουκουµετζίδου Άννα του 

Νικολάου ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14023/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

∆ουκουµετζίδου Άννα του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 686,31 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 586,98 € 

Προσαυξήσεις 99,33 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14023/29-07-2014 αίτησή της, η ∆ουκουµετζίδου Άννα του 

Νικολάου ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14023/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

∆ουκουµετζίδου Άννα του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 686,31 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 586,98 € 

Προσαυξήσεις 99,33 € 

 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14026/29-07-2014 αίτησή του, ο STOYANOV YULIAN του 

MLADENOV ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 

∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14026/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

STOYANOV YULIAN του MLADENOV προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

2.832,42 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.545,55 € 

Προσαυξήσεις 286,87 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14125/30-07-2014 αίτησή του, ο Κουτσουράς Χρήστος του 

Γεωργίου ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14125/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κουτσουρά Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 226,95 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 209,58 € 

Προσαυξήσεις 17,37 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14127/30-07-2014 αίτησή της, η Μακρίδου Χριστίνα του Αγγέλου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14127/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κουτσουρά Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 323,94 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 247,80 € 

Προσαυξήσεις 76,14 € 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14124/30-07-2014 αίτησή του, ο Πετρίδης Γεώργιος του Αθανασίου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14124/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Πέτρου Γεώργιου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 873,94 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 840,30 € 

Προσαυξήσεις 33,64 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14123/30-07-2014 αίτησή του, ο Τσιολάκης Χρήστος του Πέτρου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14123/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Τσιολάκη Χρήστου του Πέτρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 249,50 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 231,90 € 

Προσαυξήσεις 17,60 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14122/30-07-2014 αίτησή του, ο Παπαρνάκης Αθανάσιος του 

Χρήστου ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14122/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Παπαρνάκη Αθανασίου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.657,77 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.034,30 € 

Προσαυξήσεις 623,47 € 

 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14121/30-07-2014 αίτησή της, η Παπαγεωργίου Ευθυµία του 

∆ηµητρίου ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14121/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Παπαγεωργίου Ευθυµίας του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 6.382,55 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.882,25 € 

Προσαυξήσεις 3.500,30 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14134/30-07-2014 αίτησή της, η Παντάλη Άννα του ∆ηµητρίου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14121/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Παντάλη Άννας προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.628,60 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.461,00 € 

Προσαυξήσεις 167,60 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14135/30-07-2014 αίτησή του, ο Ιακωβίδης Ιάκωβος του Σοφοκλή 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14135/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ιακωβίδη Ιάκωβου του Σοφοκλή προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 857,45 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 685,08 € 

Προσαυξήσεις 172,37 € 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14236/30-07-2014 αίτησή της, η Στροίκου Ασσάνω του Μιχαήλ 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14236/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της  

Στροίκου Ασσάνως του Μιχαήλ προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 400,09 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 336,55 € 

Προσαυξήσεις 63,54 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14218/31-07-2014 αίτησή του, ο Σπανογιώργος ∆ηµήτριος του 

Λεωνίδα ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14218/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Σπανογιώργου ∆ηµήτριου του Λεωνίδα προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.527,33 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.318,90 € 

Προσαυξήσεις 208,43 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14219/31-07-2014 αίτησή της, η Κοκκώνη Αγγελική του Νικολάου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14219/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Κοκκώνη Αγγελικής του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 414,13 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 377,53 € 

Προσαυξήσεις 36,60 € 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14220/31-07-2014 αίτησή του, ο Στροίκος Παναγιώτης του Μιχαήλ 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14220/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Στροίκου Παναγιώτη του Μιχαήλ προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 301,74 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 268,50 € 

Προσαυξήσεις 33,24 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14220/31-07-2014 αίτησή του, ο Στροίκος Παναγιώτης του Μιχαήλ 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14220/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Στροίκου Παναγιώτη του Μιχαήλ προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 301,74 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 268,50 € 

Προσαυξήσεις 33,24 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14221/31-07-2014 αίτησή της, η Σκαφά Άννα του ∆ιονυσίου ζήτησε 

την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14221/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Σκαφά Άννας του ∆ιονυσίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.178,52 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 902,68 € 

Προσαυξήσεις 275,84 € 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14222/31-07-2014 αίτησή της, η Σκαφά Άννα του ∆ιονυσίου ζήτησε 

την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14221/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Σκαφά Άννας του ∆ιονυσίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 379,91 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 238,92 € 

Προσαυξήσεις 141,01 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14224/31-07-2014 αίτησή του, ο Τσακνής Νικόλαος του Χρήστου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14224/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Τσακνή Νικόλαου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 3.404,87 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 3.122,44 € 

Προσαυξήσεις 282,43 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14228/31-07-2014 αίτησή του, ο Μπόλµατης Ιωάννης του Βασιλείου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14228/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μπόλµατη Ιωάννη του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 579,02 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 497,00 € 

Προσαυξήσεις 82,02 € 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14228/31-07-2014 αίτησή του, ο Μπόλµατης Ιωάννης του Βασιλείου 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14228/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μπόλµατη Ιωάννη του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 579,02 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 497,00 € 

Προσαυξήσεις 82,02 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14231/31-07-2014 αίτησή της, η Παπαδοπούλου Ασηµίνα του 

Αναστασίου ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 

∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14231/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Παπαδοπούλου Ασηµίνας του Αναστασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

478,75 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 383,25 € 

Προσαυξήσεις 95,50 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14232/31-07-2014 αίτησή του, ο Ζαγορίτης Κων/νος του Ιωάννη 

ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14232/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ζαγορίτη Κων/νου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.318,25 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.083,30 € 

Προσαυξήσεις 234,98 € 

 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14327/1-08-2014 αίτησή του, ο Τριανταφύλλου Ιωάννης του 

Γεωργίου ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14327/01-08-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Τριαντάφυλλου Ιωάννη του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 439,39 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 366,80 € 

Προσαυξήσεις 72,59 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14328/1-08-2014 αίτησή του, ο Χαρέλης Μαργαρίτης του Βασιλείου 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14328/01-08-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Χαρέλη Μαργαρίτη του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 806,98 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 645,11 € 

Προσαυξήσεις 161,87 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14329/01-08-2014 αίτησή του, ο Γιαννακούδης Γεώργιος του 

∆ηµητρίου ζήτησε την µε δόσεις  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14329/01-08-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Γιαννακούδη Γεώργιου του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 684,34 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 592,10 € 

Προσαυξήσεις 92,24 € 

 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14330/01-08-2014 αίτησή του, ο Κελιαφάνος Νικόλαος του 

Γεωργίου  ζήτησε την µε δόσεις  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14330/01-08-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κελιαφάνου Νικόλαου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 982,82 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 786,04 € 

Προσαυξήσεις 196,78 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14331/01-08-2014 αίτησή του, ο Κουτζιαρής Ανέστης του Χρήστου  

ζήτησε την µε δόσεις  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14331/01-08-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κουτζιαρή Ανέστη του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.454,17 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.143,15 € 

Προσαυξήσεις 311,02 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14332/01-08-2014 αίτησή του, ο Κουτζιαρής Ανέστης του Χρήστου  

ζήτησε την µε δόσεις  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14332/01-08-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του 

Κουτζιαρή Ανέστη του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 651,42 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 386,37 € 

Προσαυξήσεις 265,05 € 

 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14326/01-08-2014 αίτησή του, ο Ζαβράκογλου Βασίλειος του 

Αθανασίου  ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14326/01-08-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ζαβράκογλου Βασίλειου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 390,25 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 367,50 € 

Προσαυξήσεις 22,75 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14325/01-08-2014 αίτησή του, ο Ζαβράκογλου Αθανάσιος του 

Βασιλείου  ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14325/01-08-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ζαβράκογλου Αθανασίου του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.968,73 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.446,16 € 

Προσαυξήσεις 522,60 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14234/31-07-2014 αίτησή του, ο Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριος του 

Γεωργίου  ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14234/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 180,30 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 145,85 € 

Προσαυξήσεις 34,45 € 

 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ



21 
  

 

 
- Με την υπ’ αριθ. 14233/31-07-2014 αίτησή του, ο Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριος του 

Γεωργίου  ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14233/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του 

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 36,00 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 23,35 € 

Προσαυξήσεις 12,65 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14133/30-07-2014 αίτησή του, ο Στίνης Παναγιώτης του Ιωάννη  

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14133/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του 

Στίνη Παναγιώτη του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 142,28 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 140,87 € 

Προσαυξήσεις 1,41 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14019/29-07-2014 αίτησή του, ο Σανιώτης Αθανάσιος του Ιωάννη  

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14019/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Σανιώτη Αθανάσιου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 224,45 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 206,98 € 

Προσαυξήσεις 17,27 € 

 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14018/29-07-2014 αίτησή του, ο Χαρέλης Χρήστος του Ξενοφών 

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14018/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Χαρέλη Χρήστου του Ξενοφών προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 151,39 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 145,68 € 

Προσαυξήσεις 5,71 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14017/29-07-2014 αίτησή της, η Χαρέλη Άννα του Χρήστου ζήτησε 

την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί 

από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14018/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Χαρέλη Άννας του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 138,69 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 132,30 € 

Προσαυξήσεις 6,39 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14017/29-07-2014 αίτησή της, η Χαρέλη Άννα του Χρήστου ζήτησε 

την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί 

από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14018/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Χαρέλη Άννας του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 138,69 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 132,30 € 

Προσαυξήσεις 6,39 € 

 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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- Με την υπ’ αριθ. 14014/29-07-2014 αίτησή του, ο Χαρέλης Βασίλειος του Ξενοφών 

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14014/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Χαρέλη Βασίλειου του Ξενοφών προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 99,41 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 95,66 € 

Προσαυξήσεις 3,75 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14024/29-07-2014 αίτησή του, ο Σταµούδης Στάµος του Μαυρουδή 

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14024/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Σταµούδη Στάµου του Μαυρουδή προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 479,94 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 447,90 € 

Προσαυξήσεις 32,04 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14027/29-07-2014 αίτησή της, η Τσιλίδου Μαρίνα του Ανδρέα 

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14027/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Τσιλίδου Μαρίνας του Ανδρέα προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 215,70 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 188,70 € 

Προσαυξήσεις 27,00 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 14025/29-07-2014 αίτησή του, ο  STOYANOV YULIYAN του 

MLADENOV ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 

∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14025/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

STOYANOV YULIYAN του MLADENOV προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

304,20 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 192,70 € 

Προσαυξήσεις 111,50 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14132/30-07-2014 αίτησή του, ο  ∆ελής Ιωάννης του Νικολάου 

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14132/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του ∆ελή 

Ιωάννη του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 323,17 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 267,90 € 

Προσαυξήσεις 55,27 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14128/30-07-2014 αίτησή της, η Μακρίδου Χριστίνα του Αγγέλου 

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14128/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Μακρίδου Χριστίνας του Αγγέλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 189,33 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 115,40 € 

Προσαυξήσεις 73,93 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 14230/31-07-2014 αίτησή του, ο Καράβατος Νικόλαος του Ανδρέα 

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14128/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Καράβατου Νικόλαου του Ανδρέα προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 285,37 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 254,17 € 

Προσαυξήσεις 31,20 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14247/31-07-2014 αίτησή της, η Ντεβρεντλή Μαρίας του 

Χαραλάµπου ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14247/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Ντεβρεντλή Μαρίας του Χαράλαµπου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 315,98 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 275,42 € 

Προσαυξήσεις 40,56 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14015/29-07-2014 αίτησή του, ο  ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΛΗ (ΞΕΝΟΦΩΝ) 

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14015/29-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΛΗ (ΞΕΝΟΦΩΝ) προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 169,93 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 164,30 € 

Προσαυξήσεις 5,63 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 14223/31-07-2014 αίτησή της, η Μαλανδρή Σωτηρία του Γεωργίου 

ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14223/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της 

Μαλανδρή Σωτηρίας του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 191,31 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 170,10 € 

Προσαυξήσεις 21,21 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14235/31-07-2014 αίτησή του, ο Σπανογιώργος Λεωνίδας του 

Ιάκωβου ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που 

έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14223/31-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του 

Σπανογιώργου Λεωνίδα του Ιάκωβου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 735,43  

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 587,70 € 

Προσαυξήσεις 147,73 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 14130/30-07-2014 αίτησή του, ο Παπαθανασίου ∆ηµήτριος του 

Αθανασίου ζήτησε την εφάπαξ  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 14130/30-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του 

Παπαθανασίου ∆ηµήτριου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 41,94  

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 26,60 € 

Προσαυξήσεις 15,34 € 
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Ο ∆ήµος έχει λάβει µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του τη δέσµευση 

χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

 

Η Προϊσταµένη της Οικονοµικής υπηρεσίας µε την ανωτέρω εισήγησή της, εισηγείται την 

εξόφληση των εφάπαξ ρυθµίσεων των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών 

Η Οικονοµική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 

2) Το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 

3) Την υπ’ αριθ. 14166/30-07-2014 αίτηση του ∆έλλιου Σεραφείµ του Νικολάου,  την 

υπ’ αριθ. 14167/30-07-2014 αίτηση του  ∆έλλιου Σεραφείµ του Νικολάου, την υπ’ 

αριθ. 14104/30-07-2014 αίτηση του Ντεβετζή Χρήστου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 

14103/30-07-2014 αίτηση του Ντεβετζή ∆ηµήτριου του Χρήστου,  την υπ’ αριθ. 

14109/30-07-2014 αίτηση του  Κουκούλη ∆ηµήτριου του Ευρυβιάδη, την υπ’ αριθ. 

14244/31-07-2014 αίτηση της Σαχινίδου Παρασκευής του Πλάτων, την υπ’ αριθ. 

14097/30-07-2014 αίτηση του Ντεβετζή Γεώργιου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 

14098/30-07-2014 αίτηση του Αριστειδάκη Νικήτα του Αριστείδη, την υπ’ αριθ. 

14100/30-07-2014 αίτηση του Αριστειδάκη Νικήτα του Αριστείδη, την υπ’ αριθ. 

14101/30-07-2014 αίτηση του Ακριβού ∆ηµήτριου του Κων/νου, την υπ’ αριθ. 

14225/31-07-2014 αίτηση του Τσουτσίδη Παρασκευά του Θεόδωρου, την υπ’ αριθ. 

14131/30-07-2014 αίτηση του Παπαθανασίου ∆ηµήτριου του Αθανασίου, την υπ’ 

αριθ. 14108/30-07-2014 αίτηση του Γκόγκου Παναγιώτη του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 

14060/30-07-2014 αίτηση της Μπίµπη Αικατερίνης του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 

14016/29-07-2014 αίτηση του Χαρέλη Ξενοφών του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 

14138/30-07-2014 αίτηση του Μουχτή Γεώργιου του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 

14161/30-07-2014 αίτηση του Καράβατου Ιωάννη του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 

14163/30-07-2014 αίτηση του Καράβατου Ιωάννη του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 

14129/30-07-2014 αίτηση της Ουζούνη Φωτεινής του Κων/νου, την υπ’ αριθ. 

14136/30-07-2014 αίτηση του Μπόλµατη Μιχαήλ του Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 

14137/30-07-2014 αίτηση του Μουχτή Γεώργιου του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 

14165/30-07-2014 αίτηση του Γλια Ιωάννη του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 14159/30-7-

2014 αίτηση του Κωφίδη Στέφανου του Θεόφιλου, την υπ’ αριθ. 14021/29-07-2014 
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αίτηση του Παµπαλιάρη Γεώργιου του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 14023/29-07-2014 

αίτηση της ∆ουκουµετζίδου Άννα του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 14026/29-07-2014 

αίτηση του STOYANOV YULIYAN του MLADENOV, την υπ’ αριθ. 14125/30-07-

2014 αίτηση του Κουτσούρα Χρήστου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 14127/30-07-2014 

αίτηση της Μακρίδου Χριστίνας του Αγγέλου, την υπ’ αριθ. 14124/30-07-2014 

αίτηση του Πέτρου Γεώργιου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 14123/30-07-2014 αίτηση 

του Τσιολάκη Χρήστου του Πέτρου, την υπ’ αριθ. 14122/30-07-2014 αίτηση του 

Παπαρνάκη Αθανάσιου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 14121/30-7-2014 αίτηση της  

Παπαγεωργίου Ευθυµίας του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 14134/30-07-2014 αίτηση της 

Παντάλη Άννας του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 14135/30-07-2014 αίτηση του 

Ιακωβίδη Ιάκωβου του Σοφοκλή, την υπ’ αριθ. 14236/31-07-2014 αίτηση της 

Στροίκου Ασσάνω του Μιχαήλ, την υπ’ αριθ. 14218/31-07-2014 αίτηση του 

Σπανογιώργου ∆ηµήτριου του Λεωνίδα, την υπ’ αριθ. 14219/31-07-2014 αίτηση της 

Κοκκώνη Αγγελικής του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 14220/31-07-2014 αίτηση του 

Στροίκου Παναγιώτη του Μιχαήλ, την υπ’ αριθ. 14221/31-07-2014 αίτηση της Σκαφά 

Άννας του ∆ιονυσίου, την υπ’ αριθ. 14222/31-07-2014 αίτηση της Σκαφά Άννας του 

∆ιονυσίου, την υπ’ αριθ. 14224/31-07-2014 αίτηση του Τσακνή Νικόλαου του 

Χρήστου, την υπ’ αριθ. 14228/31-7-2014 αίτηση του Μπόλµατη Ιωάννη του 

Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 14231/31-7-2014 αίτηση της Παπαδοπούλου Ασηµίνα του 

Αναστασίου, την υπ’ αριθ. 14232/31-07-2014 αίτηση του Ζαγορίτη Κων/νου του 

Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 14327/01-08-2014 αίτηση του Τριανταφύλλου Ιωάννη του 

Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 14328/01-08-2014 αίτηση του Χαρέλη Μαργαρίτη του 

Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 14329/01-08-2014 αίτηση του Γιαννακούδη Γεώργιου του 

∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 14330/01-08-2014 αίτηση του  Κελιαφάνου Νικόλαου του 

Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 14331/01-08-2014 αίτηση του Κουτζιαρή Ανέστη του 

Χρήστου, την υπ’ αριθ. 14332/01-08-2014 αίτηση του Κουτζιαρή Ανέστη του 

Χρήστου, την υπ’ αριθ. 14326/01-08-2014 αίτηση του Ζαβράκογλου Βασίλειου του 

Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 14325/01-08-2014 αίτηση του Ζαβράκογλου Αθανάσιου 

του Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 14234/31-07-2014 αίτηση του Παπαδηµητρίου 

∆ηµήτριου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 14233/31-07-2014 αίτηση του 

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 14133/30-7-2014 αίτηση του 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ



29 
  

 

 
Στίνη Παναγιώτη του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 14019/29-07-2014 αίτηση του Σανιώτη 

Αθανάσιου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 14018/29-7-2014 αίτηση του Χαρέλη Χρήστου 

του Ξενοφών, την υπ’ αριθ. 14017/29-7-2014 αίτηση της Χαρέλη Άννας του 

Χρήστου, την υπ’ αριθ. 14014/29-7-2014 αίτηση του Χαρέλη Βασίλειου του 

Ξενοφών, την υπ’ αριθ. 14024/29-7-2014 αίτηση του Σταµούδη Στάµου του 

Μαυρουδή, την υπ’ αριθ. 14027/29-7-2014 αίτηση της Τσιλίδου Μαρίνας του 

Ανδρέα, την υπ’ αριθ. 14025/29-7-2014 αίτηση του STOYANOV YULIAN του 

MLADENOV, την υπ’ αριθ. 14132/30-7-2014 αίτηση του ∆ελή Ιωάννη του 

Νικολάου, την υπ’ αριθ. 14128/30-7-2014 αίτηση της Μακρίδου Χριστίνας του 

Αγγέλου, την υπ’ αριθ. 14230/31-7-2014 αίτηση του Καράβατου Νικόλαου του 

Ανδρέα, την υπ’ αριθ. 14247/31-7-2014 αίτηση της Ντεβρεντλή Μαρίας του 

Χαράλαµπου, την υπ’ αριθ. 14015/29-7-2014 αίτηση του ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΛΗ 

(ΞΕΝΟΦΩΝ), την υπ’ αριθ. 14223/31-7-2014 αίτηση της Μαλανδρή Σωτήριας του 

Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 14235/31-7-2014 αίτηση του Σπανογιώργου Λεωνίδα του 

Ιάκωβου, την υπ’ αριθ. 14130/30-7-2014 αίτηση του Παπαθανασίου ∆ηµήτριου του 

Αθανασίου 

4) Το συνολικό ύψος των οφειλών του κάθε οφειλέτη,  

5) Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

6) Τις υπ’ αριθ. 14166/30-07-2014,  14167/30-07-2014, 14104/30-07-2014, 14103/30-07-

2014,  14109/30-07-2014, 14244/31-07-2014, 14097/30-07-2014, 14098/30-07-2014, 

14100/30-07-2014, 14101/30-07-2014, 14225/31-07-2014, 14131/30-07-2014, 14108/30-

07-2014, 14060/30-07-2014, 14016/29-07-2014, 14138/30-07-2014, 14161/30-07-2014, 

14163/30-07-2014, 14129/30-07-2014, 14136/30-07-2014, 14137/30-07-2014, 14165/30-

07-2014, 14159/30-7-2014, 14021/29-07-2014, 14023/29-07-2014, 14026/29-07-2014, 

14125/30-07-2014, 14127/30-07-2014, 14124/30-07-2014, 14123/30-07-2014, 14122/30-

07-2014, 14121/30-7-2014, 14134/30-07-2014, 14135/30-07-2014, 14236/31-07-2014, 

14218/31-07-2014, 14219/31-07-2014, 14220/31-07-2014, 14221/31-07-2014, 14222/31-

07-2014, 14224/31-07-2014, 14228/31-7-2014, 14231/31-7-2014, 14232/31-07-2014, 

14327/01-08-2014, 14328/01-08-2014, 14329/01-08-2014, 14330/01-08-2014, 14331/01-

08-2014, 14332/01-08-2014, 14326/01-08-2014, 14325/01-08-2014, 14234/31-07-2014, 
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14233/31-07-2014, 14133/30-7-2014, 14019/29-07-2014, 14018/29-7-2014, 14017/29-7-

2014, 14014/29-7-2014, 14024/29-7-2014, 14027/29-7-2014, 14025/29-7-2014, 14132/30-

7-2014, 14128/30-7-2014, 14230/31-7-2014, 14247/31-7-2014, 14015/29-7-2014, 

14223/31-7-2014, 14235/31-7-2014, 14130/30-7-2014εισηγήσεις της Προϊσταµένης της 

Οικονοµικής υπηρεσίας 

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆έλλιου Σεραφείµ του 

Νικολάου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 167,20 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 38,50 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆έλλιου Σεραφείµ του 

Νικολάου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 408,99 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 532,20 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ντεβετζή Χρήστου 

του Γεωργίου  προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 370,50 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 43,74 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ντεβετζή ∆ηµήτριου 

του Χρήστου  προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 279,40 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 32,64 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουκούλη ∆ηµήτριου 

του Ευρυβιάδη προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ



31 
  

 

 
51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 206,60 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 33,84 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Σαχινίδου Παρασκευής 

του Πλάτων προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 111,60 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 22,09 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ντεβετζή Γεώργιου του 

Χρήστου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 147,20 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 16,89 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Αριστειδάκη Νικήτα του 

Αριστείδη προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 108,82 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 39,44 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Αριστειδάκη Νικήτα του 

Αριστείδη προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 44,02 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 25,96 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ακριβού ∆ηµήτριου του 

Κων/νου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 174,00 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 19,74 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσουτσίδη Παρασκευά 

του Θεοδώρου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 

51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 564,26 ευρώ, µε 
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 68,85 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παπαθανασίου 

∆ηµήτριου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα 

µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 266,61 

ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 88,53 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γκόγκου Παναγιώτη του 

Γεωργίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 1.001,40 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 41,00 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Μπίµπη Αικατερίνης 

του Γεωργίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 

51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 2.481,90 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 640,64 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χαρέλη Ξενοφών του 

Χρήστου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 482,81 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 21,67 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μουχτή Γεώργιου του 

∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 859,93 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 824,33 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καράβατου Ιωάννη 

του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 

51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 559,89 ευρώ, µε 
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 532,11 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καράβατου Ιωάννη 

του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 

51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 303,00 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 69,81 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Ουζούνη Φωτεινής 

του Κων/νου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 239,80 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 18,96 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μπόλµατη Μιχαήλ 

του Βασιλείου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 357,63 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 78,36 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μουχτή Γεώργιου του 

∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 703,08 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 172,62 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γλιά Ιωάννη του 

Νικολάου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 687,21 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 96,32 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κωφίδη Στέφανου του 

Θεόφιλου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 291,87 ευρώ, µε 
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 45,89 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παµπαλιάρη 

Γεώργιου του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε 

το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 

1.409,37 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 183,04 

Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της ∆ουκουµετζίδου 

Άννας του Νικολάου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 586,98 

ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 99,33 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του STOYANOV 

YULIYAN του MLADENOV προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα 

µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 

2.545,55 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 286,87 

Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουτσούρα Χρήστου 

του Γεωργίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 209,58 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 17,37 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Μακρίδου Χριστίνας 

του Αγγέλου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 247,80 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 76,14 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πέτρου Γεώργιου του 

Αθανασίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 
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4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 840,30 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 33,64 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσιολάκη Χρήστου 

του Πέτρου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 231,90 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 17,60 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παπαρνάκη 

Αθανάσιου του Χρήστου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 2.034,30 

ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 623,47 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Παπαγεωργίου 

Ευθυµίας του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 2.882,25 

ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 3.500,30 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Παντάλη Άννας του 

∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 1.461,00 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 167,60 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ιακωβίδη Ιάκωβου 

του Σοφοκλή προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 685,08 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 172,37 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Στροίκου Ασσάνως 

του Μιχαήλ προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 336,55 ευρώ, µε 
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 63,54 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σπανογιώργου 

∆ηµήτριου του Λεωνίδα προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 1.318,90 

ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 208,43 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Κοκκώνη Αγγελικής 

του Νικολάου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 377,53 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 36,60 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Στροίκου Παναγιώτη 

του Μιχαήλ προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 268,50 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 33,24 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Σκαφά Άννας του 

∆ιονυσίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 902,68 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 275,84 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών  της Σκαφά Άννας του 

∆ιονυσίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 238,92 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 141,01 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσακνή Νικόλαου του 

Χρήστου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 3.122,44 ευρώ, µε 
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 282,43 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μπόλµατη Ιωάννη 

του Βασιλείου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 497,00 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 82,02 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Παπαδοπούλου 

Ασηµίνας του Αναστασίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 383,25 

ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 95,50 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μπιγηνά Παναγιώτη 

του Βασιλείου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 1.083,30 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 234,98 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τριανταφύλλου Ιωάννη 

του Γεωργίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 366,80 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 72,59 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χαρέλη Μαργαρίτη του 

Βασιλείου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 806,98 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 161,87 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γιαννακούδη 

Γεώργιου του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 592,10 
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ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 92,24 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κελιαφάνου 

Νικόλαου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 786,04 ευρώ, 

µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 196,78 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουτζιαρή Ανέστη 

του Χρήστου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 1.143,15 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 311,02 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουτζιαρή Ανέστη 

του Χρήστου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 386,37 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 265,05 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουτζιαρή Ανέστη του 

Χρήστου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 367,50 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 22,75 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ζαβράκογλου 

Αθανάσιου του Βασιλείου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 2.446,16 

ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 522,60 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παπαδηµητρίου 

∆ηµητρίου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 145,85 ευρώ, 
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µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 34,45 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παπαδηµητρίου 

∆ηµητρίου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.009, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 23,35 ευρώ, 

µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 12,65 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Στίνη Παναγιώτη του 

Ιωάννη προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 140,87 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1,41 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σανιώτη Αθανάσιου του 

Ιωάννη προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 206,98 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 17,27 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χαρέλη Χρήστου του 

Ξενοφών προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 145,68 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 5,71 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Χαρέλη Άννας του 

Χρήστου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 132,30 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 6,39 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Χαρέλη Άννας του 

Χρήστου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 132,30 ευρώ, µε απαλλαγή 
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κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 6,39 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χαρέλη Βασίλειου του 

Ξενοφών προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 95,66 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 3,75 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σταµούδη Στάµου του 

Μαυρουδή προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 447,90 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 32,04 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Τσιλίδου Μαρίνας του 

Ανδρέα προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 188,70 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 27,00 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Τσιλίδου Μαρίνας του 

Ανδρέα προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 188,70 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 27,00 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του STOYANOV 

YULIYAN του MLADENOV προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα 

µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 192,70 

ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 111,50 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ελή Ιωάννη του 

Νικολάου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 267,90 ευρώ, µε απαλλαγή 
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κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 55,27 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Μακρίδου Χριστίνας 

του Αγγέλου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 115,40 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 73,93 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καράβατου Νικόλαου 

του Ανδρέα προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 254,17 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 31,20 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Ντεβρεντλή Μαρίας του 

Χαράλαµπου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 275,42 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 40,56 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΛΗ 

(ΞΕΝΟΦΩΝ)  προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 164,30 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 5,63 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Μαλανδρή Σωτηρίας 

του Γεωργίου  προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 170,10 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 21,21 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σπανογιώργου Λεωνίδα 

του Ιάκωβου  προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 587,70 ευρώ, µε απαλλαγή 
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κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 147,73 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παπαθανασίου 

∆ηµήτριου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 26,60 ευρώ, 

µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 15,34 Ευρώ. 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  243/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  7η Αυγούστου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 7ΣΑΡΩΞΜ-ΡΩΣ
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