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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 21/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή πέµπτη (25η) Ιουνίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέµατος. 

 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, 7. Πλιάκος Αστέριος τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών 

Αριθµός Απόφασης: 216 

     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: 

- Με την υπ’ αριθ. 11321/20-06-2014 αίτησή του, ο Χατζήπαππας Κωνσταντίνος 

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

βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 11321/20-06-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 
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Χατζήπαππα Κωνσταντίνου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 8.999,16 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 6.403,78 € 

Προσαυξήσεις 2.595,38 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11322/20-06-2014 αίτησή του, ο Χατζήπαππας Κωνσταντίνος του 

Λάµπρου 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. 11322/20-06-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Θεοχάρη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 559,84 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 358,80 € 

Προσαυξήσεις 201,04 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11414/20-06-2014 αίτησή του, η ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Α.Ε.Ε.Ε. ζήτησε 

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

βεβαιωθεί έως 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 

 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 11414/20-6-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα 

οφειλές ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Α.Ε.Ε.Ε. προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 21.248,14 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 20.236,34 € 

- Προσαυξήσεις 1.011,80 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11439/23-06-2014 αίτησή του, ο Μπογιάννης Θεοδόσιος 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. 11439/23-06-2014 Εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 οφειλές 
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του Βορδού Χρήστου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

169,61 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 147,80 € 

- Προσαυξήσεις 21,81 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11442/23-06-2014 αίτησή του, ο Παπαγεωργίου Αθανάσιος του 

Ιωακείµ 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. 11442/23-06-2014 Εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και 

έπειτα οφειλές του Παπαγεωργίου Αθανάσιου του Ιωακείµ προς το ∆ήµο, 

ανέρχονται στο ποσό των 1.052,60 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 850,53 € 

- Προσαυξήσεις 202,07 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11443/23-06-2014 αίτησή του, ο Παπαγεωργίου Αθανάσιος του 

Ιωακείµ 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. 11443/23-06-2014 Εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και 

έπειτα οφειλές του Παπαγεώργιου Αθανασίου του Ιωακείµ προς το ∆ήµο, 

ανέρχονται στο ποσό των 1.410,90 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 793,35 € 

- Προσαυξήσεις 617,55 € 

 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11596/24-6-2014 αίτησή του, ο Σαµαράς Ιωάννης του Χαϊδευτού 

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 
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Σύµφωνα µε την εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Σαµαρά 

Ιωάννη του Χαϊδευτού προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 325,98 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 248,19 € 

- Προσαυξήσεις 77,79 € 

- Με αίτησή του, ο Μπουµπούρης Ιωάννης 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Μπουµπούρη 

Ιωάννη του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 781,32 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 581,35 € 

- Προσαυξήσεις 199,97 € 

- Με την υπ’ αριθ. 11769/25-06-2014 αίτησή του, ο Γαληνός ∆ηµήτριος του Μεχµέτ 

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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Γαληνού 

∆ηµήτριου του Μεχµέτ προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 324,71 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 251,03 € 

- Προσαυξήσεις 73,68 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11770/25-06-2014 αίτησή της, ο Γαληνός ∆ηµήτριος του Μεχµέτ 

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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Γαληνού 
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∆ηµήτριου του Μεχµέτ προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 74,14 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 47,33 € 

- Προσαυξήσεις 26,81 € 

 

 

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. πρωτ. 11321/23-6-2014 αίτηση του Χατζήπαππα Κωνσταντίνου 

του Λάµπρου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 11322/20-6-2014 του Χατζήπαππα 

Κωνσταντίνου του Λάµπρου, την υπ’ αριθ. 11414/23-6-2014 αίτηση της 

ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Α.Ε.Ε.Ε., την υπ’ αριθ. πρωτ. 11439/23-6-2014 αίτηση του 

Μπογιάννη Θεοδόσιου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. πρωτ. 11442/23-6-2014 

αίτηση του Παπαγεωργίου Αθανασίου του Ιωακείµ, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

11443/23-6-2014 αίτηση του Παπαγεωργίου Αθανασίου του Ιωακείµ, την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 11596/24-6-2014 αίτηση του Σαµαρά Ιωάννη του Χαϊδευτού, την 

υπ’ αριθ. 11598/24-6-2014 αίτηση του Μπουµπούρη Ιωάννη του Βασιλείου, 

την υπ΄ αριθ. 11769/25-6-2014 αίτηση του Γαληνού ∆ηµήτριου του Μεχµέτ, 

την υπ’ αριθ. 11770/25-6-2014 αίτηση του Γαληνού ∆ηµήτριου του Μεχµέτ,  

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 
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6) Τις υπ’ αριθ. 11321/20-6-2014, 11322/20-6-2014, 11414/20-6-2014, 11439/23-

6-2014, 11442/23-6-2014, 11443/23-6-2014, 11596/24-6-2014, 11598/24-6-

2014, 11769/25-6-2014, 11770/25-6-2014 εισηγήσεις της Προϊσταµένης της 

Οικονοµικής υπηρεσίας 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χατζήπαππα 

Κωνσταντίνου του Λάµπρου 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 6.403,78 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις 

Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 

2.595,38 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χατζήπαππα 

Κωνσταντίνου του Λάµπρου 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 358,80 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 201,04 

Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ 

Α.Ε.Ε.Ε. 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 20.236,34 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.011,80 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μπογιάννη Θεοδόσιου 

του Ιωάννη 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 147,80 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 21,81 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παπαγεωργίου 

Αθανάσιου του Ιωακείµ 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 850,53 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 202,07 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παπαγεωργίου 

Αθανάσιου του Ιωακείµ 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 793,35 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 617,55 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σαµαρά Ιωάννη του 

Χαϊδευτού 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 248,19 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 77,79 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μπουµπούρη Ιωάννη 

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 581,35 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 199,97 Ευρώ. 

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

Μεχµέτ 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 251,03 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 73,68 Ευρώ. 

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

Μεχµέτ 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 47,33 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 26,81 Ευρώ. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  216/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  25η Ιουνίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 7Ψ76ΩΞΜ-ΝΟΝ
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