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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 24/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη (10η) Ιουλίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων. 

 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: 233 

     

 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. 12857/10-07-2014 αίτησή του, ο Τζιότζιος Χαρίλαος του Χρήστου 

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

βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12857/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Τζιότζιου Χαρίλαου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 243,58 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 209,20 € 

Προσαυξήσεις 34,38 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12856/10-07-2014 αίτησή του, ο Βουλγαράκης ∆ηµήτριος του 

Αστερίου 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. 12856/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Βουλγαράκη ∆ηµήτριου του Αστερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 3.738,72 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.710,38 € 

Προσαυξήσεις 1.028,34 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12855/10-07-2014 αίτησή του, ο Νικολούδης Χρήστος του 

Νικολάου 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. 12856/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Νικολούδη Χρήστου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 288,08 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 249,90 € 

Προσαυξήσεις 38,18 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12854/10-07-2014 αίτησή του, ο Θεοδωρούδης Ιωάννης του 

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

που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12854/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Θεοδωρούδη Ιωάννη του Θεοδώρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 346,63 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 163,25 € 

Προσαυξήσεις 183,38 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12853/10-07-2014 αίτησή του, ο Θεοδωρούδης Ιωάννης του 

Θεοδώρου 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. 12854/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Θεοδωρούδη Ιωάννη του Θεοδώρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 286,83 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 244,70 € 

Προσαυξήσεις 42,13 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12851/10-07-2014 αίτησή του, ο Χριστιανός Θωµάς του Βασιλείου 

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. 12851/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Χριστιανού Θωµά του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 973,76 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 854,80 € 

Προσαυξήσεις 118,96 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12391/07-07-2014 αίτησή του, ο ∆εκάκης Γρηγόριος του Στέφανου 

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. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12391/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

∆εκάκη Γρηγόριου του Στέφανου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 341,06 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 324,50 € 

Προσαυξήσεις 16,56 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12393/07-07-2014 αίτησή του, ο Κωνσταντούδης ∆ηµήτριος του 

Κων/νου 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. 12393/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κωνσταντούδη ∆ηµήτριου του Κων/νου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 455,30 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 391,40 € 

Προσαυξήσεις 63,90 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12415/07-07-2014 αίτησή του, ο Κωνσταντινίδης Κων/νος του 

Νικολάου 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. 12415/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κωνσταντινίδη Κων/νου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.076,99 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 947,03 € 

Προσαυξήσεις 129,96 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12416/07-07-2014 αίτησή του, ο Μπιγηνάς Αργύριος του Βασιλείου 

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. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12416/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μπιγηνά Αργύριου του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 908,09 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 824,09 € 

Προσαυξήσεις 84,00 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12417/07-07-2014 αίτησή του, ο Σεφερίδης Λάζαρος του Βασιλείου 

ζήτησε την εφάπαξ 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. 12417/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Σεφερίδη Λάζαρου του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 977,00 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 830,20 € 

Προσαυξήσεις 146,80 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12434/07-07-2014 αίτησή της, η Γρηγοριάδου Φωτεινή του 

Ελευθερίου ζήτησε την εφάπαξ 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. 12434/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

Γρηγοριάδου Φωτεινής του Ελευθερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 640,50 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 539,55 € 

Προσαυξήσεις 100,95 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12435/07-07-2014 αίτησή της, η Γρηγοριάδου Φωτεινή του 

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

που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12435/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

Γρηγοριάδου Φωτεινής του Ελευθερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.008,39 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 560,92 € 

Προσαυξήσεις 447,47 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12441/07-07-2014 αίτησή του, ο Σαλονικιός ∆ηµήτριος του 

Στέφανου 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. 12441/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Σαλονικιού ∆ηµήτριου του Στέφανου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 950,17 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 793,60 € 

Προσαυξήσεις 156,57 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12443/07-07-2014 αίτησή του, ο Αµαξόπουλος Ιωάννης του 

Ευστρατίου 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. 12443/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Σαλονικιού ∆ηµήτριου του Στέφανου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 678,38 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 626,62 € 

Προσαυξήσεις 51,76 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12444/07-07-2014 αίτησή του, ο Σαραντόγλου Νικόλαος του 

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

που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12444/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Σαλονικιού ∆ηµήτριου του Στέφανου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.560,24 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.434,14 € 

Προσαυξήσεις 126,10 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12445/07-07-2014 αίτησή του, ο Βαγιωνάς Ιωάννης του Κων/νου 

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. 12445/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Βαγιωνά Ιωάννη του Κων/νου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 959,84 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 816,36 € 

Προσαυξήσεις 143,48 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12445/07-07-2014 αίτησή του, ο Βαγιωνάς Κων/νος του Ιωάννη 

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. 12445/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Βαγιωνάς Κων/νου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.575,86 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.333,10 € 

Προσαυξήσεις 242,76 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12447/07-07-2014 αίτησή της, η Μπάλτσιου Ευµορφία του 

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

που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12447/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

Μπάλτσιου Ευµορφίας του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.260,90 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.055,46 € 

Προσαυξήσεις 205,44 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12448/07-07-2014 αίτησή του, ο Τσιρέλας Ιωάννης του Αστερίου 

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. 12447/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Τσιρέλα Ιωάννη του Αστερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 678,03 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 569,94 € 

Προσαυξήσεις 108,09 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12450/07-07-2014 αίτησή της, η Πεγιούδη Μαρία του Ιωάννη 

ζήτησε την εφάπαξ 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. 12450/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

Πεγιούδη Μαρίας του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 180,52 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 157,10 € 

Προσαυξήσεις 23,42 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12451/07-07-2014 αίτησή του, ο Μπιγηνάς Χρήστος του Γεωργίου 

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. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12451/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μπιγηνά Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 768,97 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 680,95 € 

Προσαυξήσεις 88,02 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12454/07-07-2014 αίτησή του, ο Εµµανουηλίδης Μαργαρίτης του 

Στυλιανού 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. 12451/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Εµµανουηλίδη Μαργαρίτη του Στυλιανού προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

3.915,22 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 3.000,11 € 

Προσαυξήσεις 915,11 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12456/07-07-2014 αίτησή της, η Τσούλιου Περσεφόνη του Σίµου 

ζήτησε την εφάπαξ 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. 12451/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

Τσούλιου  Περσεφόνης του Σίµου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 844,52 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 704,40 € 

Προσαυξήσεις 140,12 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12457/07-07-2014 αίτησή του, ο Τσούλιος Ιωάννης του Σίµου 

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

βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12457/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Τσούλιου Ιωάννη του Σίµου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 900,40 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 750,60 € 

Προσαυξήσεις 149,80 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12463/07-07-2014 αίτησή του, ο ΓΚΛΑΒΑΣ ∆. Α.Ε. ζήτησε την 

εφάπαξ 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. 12457/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

ΓΚΛΑΒΑ ∆. Α.Ε. προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.930,69 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.253,53 € 

Προσαυξήσεις 677,16 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12465/07-07-2014 αίτησή του, ο Γκλάβας ∆ηµήτριος Α.Ε. 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. 12457/07-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Γκλάβας ∆ηµήτριος Α.Ε. προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 17.657,89ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 14.634,40 € 

Προσαυξήσεις 3.023,49 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12539/08-07-2014 αίτησή του, ο Βουδούρης Σταύρος του Νικολάου 

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

βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12539/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Βουδούρη Σταύρου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 225,86 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 132,14 € 

Προσαυξήσεις 93,72 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12540/08-07-2014 αίτησή του, ο Βουδούρης Σταύρος του Νικολάου 

ζήτησε την εφάπαξ 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. 12540/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Βουδούρη Σταύρου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 173,54 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 130,06 € 

Προσαυξήσεις 43,48 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12547/08-07-2014 αίτησή του, ο Νικολούδης Μιχαήλ του Χρήστου 

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. 12547/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Νικολούδη Μιχαήλ του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 443,37 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 403,59 € 

Προσαυξήσεις 39,78 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12549/08-07-2014 αίτησή του, ο Φωτίου Αθανάσιος του Αργυρίου 

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. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12549/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Φωτίου Αθανάσιου του Αργυρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 6.023,06 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 5.186,24 € 

Προσαυξήσεις 836,82 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12550/08-07-2014 αίτησή του, ο Ιωαννίδης Γεώργιος του Ιωάννη 

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. 12550/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ιωαννίδη Γεώργιου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 393,66 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 356,40 € 

Προσαυξήσεις 37,26 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12551/08-07-2014 αίτησή του, ο Βογιατζής Θωµάς του Ζαχαρία 

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. 12551/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Βογιατζή Θωµά του Ζαχαρία προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.327,26 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.267,76 € 

Προσαυξήσεις 59,50 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12552/08-07-2014 αίτησή του, ο Ζώης Κων/νος του Πέτρου 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. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 12552/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ζώη Κων/νου του Πέτρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.286,48 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.052,74 € 

Προσαυξήσεις 233,74 € 

 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12553/08-07-2014 αίτησή του, ο Κρινάκης Ιωάννης του Νικολάου 

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. 12553/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ζώη Κων/νου του Πέτρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 877,49 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 753,75 € 

Προσαυξήσεις 123,74 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12554/08-07-2014 αίτησή της, η Παρασκευοπούλου Ελισάβετ του 

Λάµπρου 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. 12554/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

Παρασκευοπούλου Ελισάβετ του Λάµπρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

1.846,49 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.583,78 € 

Προσαυξήσεις 262,71 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12555/08-07-2014 αίτησή του, ο Παρτάλης Ιωάννης του Αντωνίου 

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. 12555/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Παρτάλη Ιωάννη του Αντωνίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 931,60 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 773,88 € 

Προσαυξήσεις 157,72 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12559/08-07-2014 αίτησή του, ο Τζιρούδας Φώτιος 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. 12559/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τζιρούδα Φώτιου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 437,45 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 265,20 € 

Προσαυξήσεις 172,25 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12560/08-07-2014 αίτησή του, ο Τζιρούδας Φώτιος του Ιωάννη 

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. 12560/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τζιρούδα Φώτιου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.590,36 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.485,60 € 

Προσαυξήσεις 104,76 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12562/08-07-2014 αίτησή του, ο Καβάκας Εµµανουήλ 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. 12562/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Καβάκα Εµµανουήλ του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 149,88 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 125,10 € 

Προσαυξήσεις 24,78 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12574/08-07-2014 αίτησή του, ο Κωνσταντούδης Χρήστος του 

Κων/νου  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. 12574/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Καβάκα Εµµανουήλ του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 522,89 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 456,20 € 

Προσαυξήσεις 66,69 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12576/08-07-2014 αίτησή του, ο Κετικίδης Παύλος του 

Χαράλαµπου  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. 12576/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κετικίδη Παύλου του Χαράλαµπου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.301,91 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.064,96 € 

Προσαυξήσεις 236,95 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12597/08-07-2014 αίτησή του, ο Τσουρέκας Απόστολος του 

Χρήστου  ζήτησε την εφάπαξ 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. 12597/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κετικίδη Παύλου του Χαράλαµπου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 105,08 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 83,60 € 

Προσαυξήσεις 21,48 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12598/08-07-2014 αίτησή του, ο Τσουρέκας Απόστολος του 

Χρήστου  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. 12598/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τσουρέκα Απόστολου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 75,59 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 44,00 € 

Προσαυξήσεις 31,59 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12599/08-07-2014 αίτησή του, ο Κουσούρης Γεώργιος του 

Παναγιώτη  ζήτησε την εφάπαξ 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. 12599/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τσουρέκα Απόστολου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 73,60 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 57,80 € 

Προσαυξήσεις 15,80 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12600/08-07-2014 αίτησή του, ο Κωνσταντινίδης Συµεών του 

Βασιλείου  ζήτησε την εφάπαξ 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. 12600/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κωνσταντινίδη Συµεών του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 997,58 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 841,03 € 

Προσαυξήσεις 156,55 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12601/08-07-2014 αίτησή του, ο Φωτίου Αστέριος του Αθανασίου  

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. 12601/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κωνσταντινίδη Συµεών του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 473,25 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 428,61 € 

Προσαυξήσεις 44,64 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12602/08-07-2014 αίτησή του, ο Οικονόµου Σαράντης του 

Νικολάου  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. 12602/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Οικονόµου Σαράντη του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 681,39 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 617,88 € 

Προσαυξήσεις 63,51 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12604/08-07-2014 αίτησή του, ο Μιχαλούδης Ιωάννης του Μιχαήλ  

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. 12604/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μιχαλούδη Ιωάννη του Μιχαήλ προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 508,11 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 454,68 € 

Προσαυξήσεις 53,43 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12605/08-07-2014 αίτησή του, ο Μιχαλούδης Μιχαήλ του Ιωάννη  

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. 12605/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μιχαλούδη Μιχαήλ του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 429,85 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 369,37 € 

Προσαυξήσεις 60,48 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12657/09-07-2014 αίτησή του, ο Κρινάκης Νικόλαος του Ιωάννη  

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. 12657/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κρινάκη Νικόλαου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.267,64 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.105,80 € 

Προσαυξήσεις 161,84 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12658/09-07-2014 αίτησή του, ο Κοζανίδης Συµεών του Νικολάου  

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. 12658/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Κοζανίδη Συµεών του Νικολάου  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 619,54 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 502,50 € 

Προσαυξήσεις 117,04 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12684/09-07-2014 αίτησή του, ο Καραφεύγας Χρήστος του 

Γεωργίου  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. 12684/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Καραφεύγα Χρήστου του Γεωργίου  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.784,67 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.256,63 € 

Προσαυξήσεις 528,04 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12685/09-07-2014 αίτησή του, ο Μαλανδρής ∆ηµήτριος του Ανδρέα  

ζήτησε την εφάπαξ 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. 12685/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Καραφεύγα Χρήστου του Γεωργίου  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 492,05 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 432,23 € 

Προσαυξήσεις 59,82 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12686/09-07-2014 αίτησή του, ο Χαραλαµπίδης Στυλιανός του 

Πολυχρόνη  ζήτησε την εφάπαξ 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. 12686/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Χαραλαµπίδη Στυλιανού του Πολυχρόνη  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 162,83 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 127,10 € 

Προσαυξήσεις 35,73 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12688/09-07-2014 αίτησή του, ο Ζιούπος Άγγελος του  Γεωργίου  

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. 12688/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ζιούπου Άγγελου του Γεωργίου  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 938,40 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 752,05 € 

Προσαυξήσεις 186,35 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12689/09-07-2014 αίτησή του, ο Ζιούπος Άγγελος του  Γεωργίου  

ζήτησε την εφάπαξ 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. 12688/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Ζιούπου Άγγελου του Γεωργίου  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 310,00 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 196,55 € 

Προσαυξήσεις 113,45 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12690/09-07-2014 αίτησή του, ο Μητσιάς ∆ηµήτριος του Ιωάννη  

ζήτησε την εφάπαξ 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. 12690/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μητσιά ∆ηµήτριου του Ιωάννη  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 319,22 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 289,10 € 

Προσαυξήσεις 30,12 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12691/09-07-2014 αίτησή του, ο Μητσικίδης ∆ηµήτριος του 

Γεωργίου  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. 12691/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μητσικίδη ∆ηµητρίου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 17.764,70 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 14.630,88 € 

Προσαυξήσεις 3.133,82 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12692/09-07-2014 αίτησή του, ο Παπαδόπουλος Αιµίλιος  ζήτησε 

την εφάπαξ 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. 12692/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Παπαδόπουλου Αιµίλιου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 229,47 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 203,67 € 

Προσαυξήσεις 25,80 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12755/09-07-2014 αίτησή του, η ∆ιαµαντέλη Μαγδαληνή ζήτησε 

την εφάπαξ 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. 12755/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

∆ιαµαντέλη Μαγδαληνής προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 141,08 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 113,21 € 

Προσαυξήσεις 27,87 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12825/10-07-2014 αίτησή του, ο Rankov Veselin του Rykon ζήτησε 

την εφάπαξ 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. 12755/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Rankov Veselin του Rykon προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.246,00 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.063,00 € 

Προσαυξήσεις 182,40 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12842/10-07-2014 αίτησή της, η Αυγερινού Σοφία του ∆ηµητρίου 

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. 12842/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

Αυγερινού Σοφία του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.468,99 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.154,80 € 

Προσαυξήσεις 314,19 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12843/10-07-2014 αίτησή της, η ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. 

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. 12843/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 40.992,12 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 31.476,05 € 

Προσαυξήσεις 9.523,07 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12845/10-07-2014 αίτησή της, η ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. 

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. 12845/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 13.276,62 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 10.134,70 € 

Προσαυξήσεις 3.141,92 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12847/10-07-2014 αίτησή της, η ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. 

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. 12845/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 20.349,05 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 12.687,77 € 

Προσαυξήσεις 7.661,28 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12848/10-07-2014 αίτησή της, η ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. 

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. 12845/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 49.714,56 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 31.033,84 € 

Προσαυξήσεις 18.680,72 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12849/10-07-2014 αίτησή του, ο Πασχαλάς Χρήστος του Ιωάννη 

ζήτησε την εφάπαξ 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. 12849/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Πασχαλά Χρήστου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 530,94 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 465,90 € 

Προσαυξήσεις 65,04 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12850/10-07-2014 αίτησή του, ο Γκαϊτατζής Κων/νος του Νικολάου 

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. 12849/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Γκαϊτατζή Κων/νου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 334,16 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 317,30 € 

Προσαυξήσεις 16,86 € 
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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. 12857/10-07-2014 αίτηση του Τζιότζιου Χαρίλαου του Χρήστου,  

την υπ’ αριθ. 12856/10-07-2014 αίτηση του  Βουλγαράκη ∆ηµήτριου του 

Αστερίου, την υπ’ αριθ. 12855/10-07-2014 αίτηση του  Νικολούδη Χρήστου 

του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12854/10-07-2014 αίτηση του  Θεοδωρούδη 

Ιωάννη του Θεοδώρου, την υπ’ αριθ. 12853/10-07-2014 αίτηση του 

Θεοδωρούδη Ιωάννη του Θεοδώρου, την υπ’ αριθ. 12851/10-07-2014 αίτηση 

του  Χριστιανού Θωµά του Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 12391/07-07-2014 αίτηση 

του  ∆εκάκη Γρηγόριου του Στέφανου, την υπ’ αριθ. 12393/07-07-2014 αίτηση 

του  Κωνσταντούδη ∆ηµήτριου του Κων/νου, την υπ’ αριθ. 12415/07-07-2014 

αίτηση του Κωνσταντινίδη Κων/νου του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12416/07-07-

2014 αίτηση του Μπιγηνά Αργύριου του Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 12417/07-07-

2014 αίτηση του Σεφερίδη Λάζαρου του Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 12434/07-07-

2014 αίτηση της Γρηγοριάδου Φωτεινής του Ελευθερίου, την υπ’ αριθ. 

12435/07-07-2014 αίτηση της Γρηγοριάδου Φωτεινής του Ελευθερίου, την υπ’ 

αριθ. 12441/07-07-2014 αίτηση του Σαλονικιού ∆ηµήτριου του Στέφανου, την 

υπ’ αριθ. 12443/07-07-2014 αίτηση του Αµαξόπουλου Ιωάννη του Ευστρατίου, 

την υπ’ αριθ. 12444/07-07-2014 αίτηση του Σαραντόγλου Νικόλαου του 

Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12445/07-07-2014 αίτηση του Βαγιωνά Ιωάννη του 

Κων/νου, την υπ’ αριθ. 12445/07-07-2014 αίτηση του Βαγιωνά Κων/νου του 

Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12447/07-07-2014 αίτηση της Μπάλτσιου Ευµορφίας του 

Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12448/07-07-2014 αίτηση του Τσιρέλα Ιωάννη του 

Αστερίου, την υπ’ αριθ. 12450/07-07-2014 αίτηση της Πεγιούδη Μαρίας του 
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Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12451/07-07-2014 αίτηση του Μπιγηνά Χρήστου του 

Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12454/07-07-2014 αίτηση του Εµµανουηλίδη 

Μαργαρίτη του Στυλιανού, την υπ’ αριθ. 12456/07-07-2014 αίτηση της 

Τσούλιου Περσεφόνης του Σίµου, την υπ’ αριθ. 12457/07-07-2014 αίτηση του  

Τσούλιου Ιωάννη του Σίµου, την υπ’ αριθ. 12463/07-07-2014 αίτηση του  

ΓΚΛΑΒΑΣ ∆. Α.Ε., την υπ’ αριθ. 12465/07-07-2014 αίτηση του Γκλάβα 

∆ηµητρίου Α.Ε., την υπ’ αριθ. 12539/08-07-2014 αίτηση του Βουδούρη 

Σταύρου του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12540/08-07-2014 αίτηση του Βουδούρη 

Σταύρου του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12547/08-07-2014 αίτηση του Νικολούδη 

Μιχαήλ του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 12549/08-07-2014 αίτηση του Φωτίου 

Αθανάσιου του Αργυρίου, την υπ’ αριθ. 12550/08-07-2014 αίτηση του 

Ιωαννίδη Γεώργιου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12551/08-07-2014 αίτηση του  

Βογιατζή Θωµά του Ζαχαρία, την υπ’ αριθ. 12552/08-07-2014 αίτηση του Ζώη 

Κων/νου του Πέτρου, την υπ’ αριθ. 12553/08-07-2014 αίτηση του Κρινάκη 

Ιωάννη του Νικολάου,  την υπ’ αριθ. 12554/08-07-2014 αίτηση της 

Παρασκευοπούλου Ελισάβετ του Λάµπρου,  την υπ’ αριθ. 12555/08-07-2014 

αίτηση του Παρτάλη Ιωάννη του Αντωνίου, την υπ’ αριθ. 12559/08-07-2014 

αίτηση του Τζιρούδα Φώτιου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12560/08-07-2014 

αίτηση του Τζιρούδα Φώτιου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12562/08-07-2014 

αίτηση του Καβάκα Εµµανουήλ του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 12574/08-07-

2014 αίτηση του  Κωνσταντούδη Χρήστου του Κων/νου, την υπ’ αριθ. 

12576/08-07-2014 αίτηση του Κετικίδη Παύλου του Χαράλαµπου, την υπ’ 

αριθ. 12597/08-07-2014 αίτηση του Τσουρέκα Απόστολου του Χρήστου, την 

υπ’ αριθ. 12598/08-07-2014 αίτηση του Τσουρέκα Απόστολου του Χρήστου, 

την υπ’ αριθ. 12599/08-07-2014 αίτηση του Κουσούρη Γεώργιου του 

Παναγιώτη, την υπ’ αριθ. 12600/08-07-2014 αίτηση του Κωνσταντινίδη 

Συµεών του Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 12601/08-07-2014 αίτηση του  Φωτίου 

Αστέριου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 12602/08-07-2014 αίτηση του 

Οικονόµου Σαράντη του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12604/08-07-2014 αίτηση 

του Μιχαλούδη Ιωάννη του Μιχαήλ, την υπ’ αριθ. 12605/08-07-2014 αίτηση 

του Μιχαλούδη Μιχαήλ του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12657/09-07-2014 αίτηση 
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του Κρινάκη Νικόλαου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12658/09-07-2014 αίτηση 

του Κοζανίδη Συµεών του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12684/09-07-2014 αίτηση 

του Καραφεύγα Χρήστου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12685/09-07-2014 

αίτηση του Μαλανδρή ∆ηµήτριου του Ανδρέα, την υπ’ αριθ. 12686/09-07-2014 

αίτηση του Χαραλαµπίδη Στυλιανού του Πολυχρόνη, την υπ’ αριθ. 12688/09-

07-2014 αίτηση του Ζιούπου Άγγελου του  Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12689/09-

07-2014 αίτηση του Ζιούπου Άγγελου του  Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12690/09-

07-2014 αίτηση του Μητσιά ∆ηµήτριου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12691/09-

07-2014 αίτηση του Μητσικίδη ∆ηµήτριου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 

12692/09-07-2014 αίτηση του Παπαδόπουλου Αιµίλιου, την υπ’ αριθ. 

12755/09-07-2014 αίτηση της ∆ιαµαντέλη Μαγδαληνής, την υπ’ αριθ. 

12825/10-07-2014 αίτηση του Rankov Veselin του Rykon, την υπ’ αριθ. 

12842/10-07-2014 αίτηση της Αυγερινού Σοφίας του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 

12843/10-07-2014 αίτηση της ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε., την υπ’ αριθ. 

12845/10-07-2014 αίτηση της ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε., την υπ’ αριθ. 

12847/10-07-2014 αίτηση της ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε., την υπ’ αριθ. 

12848/10-07-2014 αίτηση της ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε., την υπ’ αριθ. 

12849/10-07-2014 αίτηση του Πασχαλά Χρήστου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 

12850/10-07-2014 αίτηση του Γκαϊτατζή Κων/νου του Νικολάου 

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. 12857/10-07-2014,  12855/10-07-2014, 12854/10-07-2014,  

12853/10-07-2014, 12851/10-07-2014, 12391/07-07-2014,  12393/07-07-2014, 

12415/07-07-2014, 12416/07-07-2014,  12417/07-07-2014, 12434/07-07-2014, 

12435/07-07-2014, 12441/07-07-2014, 12443/07-07-2014, 12444/07-07-2014, 

12445/07-07-2014, 12445/07-07-2014, 12447/07-07-2014, 12448/07-07-2014, 

12450/07-07-2014, 12451/07-07-2014, 12454/07-07-2014, 12456/07-07-2014, 

12457/07-07-2014, 12463/07-07-2014, 12465/07-07-2014, 12539/08-07-2014, 

12540/08-07-2014, 12547/08-07-2014, 12549/08-07-2014, 12550/08-07-2014, 

12551/08-07-2014, 12552/08-07-2014, 12553/08-07-2014,  12554/08-07-2014,  
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12555/08-07-2014, 12559/08-07-2014, 12560/08-07-2014, 12562/08-07-2014, 

12574/08-07-2014, 12576/08-07-2014, 12597/08-07-2014, 12598/08-07-2014, 

12599/08-07-2014, 12600/08-07-2014, 12601/08-07-2014, 12602/08-07-2014, 

12604/08-07-2014 , 12605/08-07-2014 , 12657/09-07-2014 , 12658/09-07-2014 

, 12684/09-07-2014 , 12685/09-07-2014,  12686/09-07-2014 , την υπ’ αριθ. 

12688/09-07-2014 , 12689/09-07-2014 , 12690/09-07-2014 , 12691/09-07-

2014, 12692/09-07-2014, 12755/09-07-2014, 12825/10-07-2014, 12842/10-07-

2014, 12843/10-07-2014, 12845/10-07-2014, 12847/10-07-2014, 12848/10-07-

2014 Α.Ε., 12849/10-07-2014, 12850/10-07-2014 εισηγήσεις της Προϊσταµένης 

της Οικονοµικής υπηρεσίας 

     

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τζιότζιου 

Χαρίλαου 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 209,20 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 34,38 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Βουλγαράκη ∆ηµήτριου του Αστερίου 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 2.710,38 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 

των προστίµων, συνολικού ποσού 1.028,34 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Νικολούδη 

Χρήστου του Νικολάου 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 249,90 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 
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(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 38,18 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Θεοδωρούδη 

Ιωάννη 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 163,25 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 183,38 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Θεοδωρούδη Ιωάννη του Θεοδώρου 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 244,70 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 

των προστίµων, συνολικού ποσού 42,13 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χριστιανού 

Θωµά του Βασιλείου 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 854,80 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 118,96 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆εκάκη 

Γρηγόριου του Στέφανου 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 324,50 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 16,56 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Κωνσταντούδη ∆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 µε δόσεις καταβολή του ποσού 391,40 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
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εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 63,90 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Κωνσταντινίδη Κων/ου του Νικολάου 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 947,03 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 

των προστίµων, συνολικού ποσού 129,96 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μπιγηνά 

Αργύριου του Βασιλείου 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 824,09 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 84,00 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σεφερίδη 

Λάζαρου του Βασιλείου 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 830,20 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 146,80 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Γρηγοριάδου 

Φωτεινής του Ελευθερίου 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 539,55 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 100,95 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Γρηγοριάδου 

Φωτεινής του Ελευθερίου 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 560,92 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 
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(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 447,47 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σαλονικιού 

∆ηµήτριου του Στέφανου 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 793,60 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 156,57 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Αµαξόπουλου Ιωάννη του Ευστράτιου 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 626,62 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 

των προστίµων, συνολικού ποσού 51,76 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σαραντόγλου 

Νικόλαου 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 1.434,14 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 126,10 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Βαγιωνά 

Ιωάννη 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 µε δόσεις 

καταβολή του ποσού 816,36 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 143,48 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Βαγιωνά 

Κων/νου του Ιωάννη 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 2.333,10 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 
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εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 242,76 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Μπάλτσιου 

Ευµορφίας 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 1.055,46 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 205,44 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσιρέλα 

Ιωάννη του Αστερίου 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 569,94 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 108,09 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Πεγιούδη 

Μαρίας του Ιωάννη 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 157,10 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 23,42 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μπιγηνά 

Χρήστου 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 680,95 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 88,02 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Εµµανουηλίδη Μαργαρίτη του Στυλιανού 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 3.000,11 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
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εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 915,11 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Τσούλιου 

Περσεφόνη του Σίµου 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 704,40 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 140,12 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσούλιου 

Ιωάννη του Σίµου 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 750,60 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 149,80 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΓΚΛΑΒΑΣ 

∆. Α.Ε. 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 

1.253,53 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις 

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

συνολικού ποσού 677,16 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΓΚΛΑΒΑΣ 

∆. Α.Ε. 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 

14.634,40 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις 

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

συνολικού ποσού 3.023,49 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Βουδούρη 

Σταύρου του Νικολάου 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 132,14 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 
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(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 93,72 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Βουδούρη 

Σταύρου του Νικολάου 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 130,06 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 43,48 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Νικολούδη 

Μιχαήλ του Χρήστου 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 403,59 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 39,78 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Φωτίου 

Αθανάσιου του Αργυρίου 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 5.186,24 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 836,82 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ιωαννίδη 

Γεώργιου του Ιωάννη 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 356,40 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 37,26 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Βογιατζή 

Θωµά του Ζαχαρία 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 1.267,76 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 
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εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 59,50 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ζώη 

Κων/νου του Πέτρου 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 1.052,74 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 233,74 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κρινάκη 

Ιωάννη του Νικολάου 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 753,75 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 123,74 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Παρασκευόπουλου Ελισάβετ 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 1.583,78 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 262,71 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παρτάλη 

Ιωάννη του Αντωνίου 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 773,88 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 157,72 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τζιρούδα 

Φώτιου του Ιωάννη 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 265,20 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 
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(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 172,25 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τζιρούδα 

Φώτιου του Ιωάννη 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 1.485,60 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 104,76 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καβάκα 

Εµµανουήλ 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 125,10 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 

των προστίµων, συνολικού ποσού 24,78 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Κωνσταντούδη Χρήστου 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 µε 

δόσεις καταβολή του ποσού 456,20 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 

των προστίµων, συνολικού ποσού 66,69 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κετικίδη 

Παύλου του Χαράλαµπου 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 1.064,96 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 236,95 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσουρέκα 

Απόστολου 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 83,60 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 
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(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 21,48 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσουρέκα 

Απόστολου 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 44,00 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 31,59 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουσούρη 

Γεώργιου του Παναγιώτη 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 57,80 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 15,80 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Κωνσταντινίδη Συµεών του Βασιλείου 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 841,03 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 

των προστίµων, συνολικού ποσού 156,55 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Φωτίου 

Αστέριου του Αθανασίου 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 428,61 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 44,64 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Οικονόµου 

Σαράντη του Νικολάου 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 617,88 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

ΑΔΑ: 7ΠΙΛΩΞΜ-5Υ5



38 
  

 

 
(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 63,51 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μιχαλούδη 

Ιωάννη του Μιχαήλ 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 454,68 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 53,43 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μιχαλούδη 

Μιχαήλ του Ιωάννη 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 369,37 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 60,48 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κρινάκη 

Νικόλαου του Ιωάννη 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 1.105,80 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 161,84 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κοζανίδη 

Συµεών του Νικολάου 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 502,50 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 117,04 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Καραφεύγα Χρήστου 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 2.256,63 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
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της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 

των προστίµων, συνολικού ποσού 528,04 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μαλανδρή 

∆ηµήτριου του Ανδρέα 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 432,23 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 59,82 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Χαραλαµπίδη Στυλιανού του Πολυχρόνη 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 127,10 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 35,73 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ζιούπου 

Άγγελου 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 752,05 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 186,35 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ζιούπου 

Άγγελου 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 196,55 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 113,45 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ζιούπου 

Άγγελου 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 289,10 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 
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(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 30,12 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ζιούπου 

Άγγελου 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 14.630,88 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 3.133,82 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ζιούπου 

Άγγελου 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 203,67 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 25,80 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών την ∆ιαµαντέλη 

Μαγδαληνή 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 

113,21 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις 

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

συνολικού ποσού 27,87 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Rankov 

Veselin του Rykon 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 2.063,00 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 182,40 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Αυγερινού 

Σοφίας του ∆ηµητρίου 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 2.154,80 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 
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εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 314,19 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΑΚΤΗ 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. 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 31.476,05 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 9.523,07 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΑΚΤΗ 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. 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 10.134,70 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 3.141,92 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΑΚΤΗ 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. 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 12.687,77 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 7.661,28 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΑΚΤΗ 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Α.Ε. 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 31.033,84 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της 

εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 18.680,72 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πασχαλά 

Χρήστου του Ιωάννη 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 465,90 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 
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(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 65,04 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γκαϊτατζή 

Κων/νο του Νικολάου 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 317,30 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό 

(100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων, συνολικού ποσού 16,86 Ευρώ. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  233/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  10η Ιουλίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 7ΠΙΛΩΞΜ-5Υ5
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