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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη έκτη (16η) 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: 234 

     

 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. 13221/16-07-2014 αίτησή του, ο Στρόϊκος Αθανάσιος 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. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13221/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Στρόϊκου Αθανάσιου του Μιχαήλ προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 784,60 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 698,20 € 

Προσαυξήσεις 86,40 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13220/16-07-2014 αίτησή του, ο Γκρίλης Γιαννάκης 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. 13220/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Γκρίλη Γιαννάκη του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 523,29 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 416,10 € 

Προσαυξήσεις 107,19 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13219/16-07-2014 αίτησή του, ο Μιχαλούδης Αθανάσιος 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. 13219/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μιχαλούδη Αθανάσιου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 531,96 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 478,80 € 

Προσαυξήσεις 53,16 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13217/16-07-2014 αίτησή της, η Οικονόµου Μαρία του Αθανασίου 

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. 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13217/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Οικονόµου Μαρίας του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 26.474,74 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 14.085,30 € 

Προσαυξήσεις 12.389,44 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13216/16-07-2014 αίτησή του, ο Πλευρίτης Αναστάσιος 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. 13216/16-07-2014 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 744,42 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 626,43 € 

Προσαυξήσεις 117,99 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13215/16-07-2014 αίτησή του, ο Παναγιωτίδης Χρήστος του Ανέστη 

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. 13215/10-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Παναγιωτίδης Χρήστος του Ανέστη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 809,12 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 711,49 € 

Προσαυξήσεις 97,63 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13214/16-07-2014 αίτησή του, ο Ζώης Χρήστος 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. 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13214/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Ζώη Χρήστου του Πέτρου  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.072,91 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 843,72 € 

Προσαυξήσεις 229,19 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13212/16-07-2014 αίτησή του, ο Κρηµνιανιώτης Χρήστος του 

Ηρακλή 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. 13212/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κρηµνιανιώτη Χρήστου του Ηρακλή προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 377,63 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 350,75 € 

Προσαυξήσεις 26,88 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13210/16-07-2014 αίτησή της, η Γλια Μαρία του Μόσχου 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. 13210/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Γλια Μαρίας του Μόσχου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 115,06 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 96,76 € 

Προσαυξήσεις 18,30 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13206/16-07-2014 αίτησή του, η Σαββοπούλου Φανή 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. 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 3206/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σαββοπούλου Φανής του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.725,02 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.341,09 € 

Προσαυξήσεις 383,12 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13204/16-07-2014 αίτησή του, ο Καργιώτης 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. 13204/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Καργιώτη Ιωάννη του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 18.020,76 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 11.208,10 € 

Προσαυξήσεις 6.812,66 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13203/16-07-2014 αίτησή του, ο Καργιώτης Ιωάννης 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. 13203/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Καργιώτη Ιωάννη του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 7.678,35 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 5.844,79 € 

Προσαυξήσεις 1.833,56 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13193/16-07-2014 αίτησή του, ο Νεραντζής Γεώργιος του 

Αθανασίου 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. 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13193/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Νεραντζή  Γεώργιου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 450,94 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 396,10 € 

Προσαυξήσεις 54,84 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13191/16-07-2014 αίτησή του, ο Πατέστας Ευστράτιος 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. 13191/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Πατέστα Ευστράτιου του Θεοδώρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 771,87 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 606,65 € 

Προσαυξήσεις 165,22 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13189/16-07-2014 αίτησή του, ο Πατέστας Ευστράτιος του 

Θεοδώρου  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. 13189/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Πατέστα Ευστράτιου του Θεοδώρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.640,66 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 847,22 € 

Προσαυξήσεις 793,44 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13178/16-07-2014 αίτησή του, ο Κόκκινος ∆ηµήτριος 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. 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13178/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κόκκινου ∆ηµήτριου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 601,62 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 528,70 € 

Προσαυξήσεις 79,92 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13174/16-07-2014 αίτησή του, ο Σουάνης 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. 13174/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σουάνη Αστέριου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 532,85 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 476,80 € 

Προσαυξήσεις 56,05 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13171/16-07-2014 αίτησή του, ο Γιαννακούδης ∆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. 13171/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Γιαννακούδη ∆ηµήτριου του Κων/νου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 437,40 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 384,70 € 

Προσαυξήσεις 52,70 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13168/16-07-2014 αίτησή του, ο  Κωστάρας 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. 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13168/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κωστάρα Ιωάννη του Κων/νου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 3.151,97 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.512,95 € 

Προσαυξήσεις 639,02 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13617/16-07-2014 αίτησή του, ο Κωστάρας Ιωάννης του Κων/νου 

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. 13617/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τσιρέλα Ιωάννη του Αστερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.028,23 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.236,47 € 

Προσαυξήσεις 791,76 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13165/16-07-2014 αίτησή του, ο Λιτζερίνος Αστέριος του 

Γαρυφάλλου 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. 13165/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Λιτζερίνου Αστέριου του Γαρυφάλλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 19,64 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 12,62 € 

Προσαυξήσεις 7,02 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13164/16-07-2014 αίτησή του, ο Λιτζερίνος Αστέριος του 

Γαρυφάλλου 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. 13164/16-07-2014 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 1.784,50 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.236,06 € 

Προσαυξήσεις 548,44 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13156/16-07-2014 αίτησή του, ο Κουστούδας 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. 13156/16-07-2014 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 476,56 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 424,38 € 

Προσαυξήσεις 52,18 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13155/16-07-2014 αίτησή της, η Κουστούδα Παναγιώτα 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. 13155/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κουστούδα Παναγιώτας του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 882,60 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 839,64 € 

Προσαυξήσεις 42,96 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13144/16-07-2014 αίτησή του, ο Νίνος Βασίλειος 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. 
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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 

Νίνο Βασίλειου του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 697,36 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 552,80 € 

Προσαυξήσεις 144,56 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13122/16-07-2014 αίτησή του, ο Λυκοστράτης Χαϊδευτός 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. 13122/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Λυκοστράτη Χαϊδευτού του Παναγιώτη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 758,04 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 667,50€ 

Προσαυξήσεις 90,54 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13111/15-07-2014 αίτησή του, ο Καλογιαννίδης Νικόλαος του 

Παύλου 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. 13111/15-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Καλογιαννίδη Νικόλαου του Παύλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 242,86 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 225,40 € 

Προσαυξήσεις 17,46 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13110/15-07-2014 αίτησή της, η Μπαµπαϊτου Σοφία 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. 13110/15-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μπαµπαϊτου Σοφίας του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 777,93 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 687,57 € 

Προσαυξήσεις 90,36 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13109/15-07-2014 αίτησή του, ο Λάναρης Θωµάς 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. 13109/15-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Λάναρη Θωµά προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 362,87 ευρώ, το οποίο αναλύεται 

ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 334,07 € 

Προσαυξήσεις 28,80 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13108/15-07-2014 αίτησή του, ο Χριστιανός ∆ηµήτριος 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. 13108/15-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Χριστιανού ∆ηµήτριου του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.401,68 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.197,38 € 

Προσαυξήσεις 204,30 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13107/15-07-2014 αίτησή της, η Χρυσέλη Μαρία χα 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. 13107/15-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Χρυσέλη Μαρίας χα Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 123,27 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 116,20 € 

Προσαυξήσεις 7,07 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13105/15-07-2014 αίτησή του, ο Xenidi Mziia του Nodari 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. 12550/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Xenidi Mziia  του Nodari προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.773,85 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.134,61 € 

Προσαυξήσεις 639,24 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13104/15-07-2014 αίτησή του, ο Xenidi Mziia του Nodari 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 

Xenidi Mziia του Nodari προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.332,56 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.031,66 € 

Προσαυξήσεις 300,90 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13103/15-07-2014 αίτησή της, η Σερλή Αθανασία 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. 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13103/15-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σερλή Αθανασίας του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 582,71 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 490,13 € 

Προσαυξήσεις 22,58 € 

 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13102/15-07-2014 αίτησή του, ο Μπουµπούρης ∆ηµήτριος 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. 13102/15-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μπουµπούρη ∆ηµήτριου του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 994,15 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 809,79 € 

Προσαυξήσεις 184,36 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13101/15-07-2014 αίτησή του, ο Παπαθανασίου Κων/νος του 

Αθανασίου 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. 13101/15-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Παπαθανασίου Κων/νος του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 221,26 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 210,40 € 

Προσαυξήσεις 10,86 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13098/14-07-2014 αίτησή του, ο Βλιάλης Ιωάννης 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. 13098/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Βλιάλη Ιωάννη του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 450,66 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 352,11 € 

Προσαυξήσεις 98,55 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13060/14-07-2014 αίτησή του, ο Στεργιούδης Ιωακείµ 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. 13060/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Στεργιούδη Ιωακείµ του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 641,46 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 524,18 € 

Προσαυξήσεις 117,28 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13058/14-07-2014 αίτησή της, η Σιδέρη Ελευθερία συζ. 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. 13058/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σιδέρη Ελευθερίας συζ. Αναστασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.341,19 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.044,93 € 

Προσαυξήσεις 296,26 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13057/14-07-2014 αίτησή του, ο Μουσδράκης Χρήστος του 

Αθανασίου 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. 13057/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μουσδράκη Χρήστου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 19.558,97 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 12.127,49 € 

Προσαυξήσεις 7.431,48 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13056/14-07-2014 αίτησή του, ο Μουσδράκης Χρήστος 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. 13056/14-07-2014 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 2.686,90 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.140,25 € 

Προσαυξήσεις 546,65 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13055/14-07-2014 αίτησή του, ο Τσιµερίκας Ελευθέριος 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. 13055/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τσιµερίκα Ελευθέριου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 703,03 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 570,65 € 

Προσαυξήσεις 132,38 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13054/14-07-2014 αίτησή του, ο Τσιµερίκας Γεώργιος του 

Ελευθερίου 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. 12597/08-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τσιµερίκα Γεώργιου του Ελευθερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 728,41 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 586,13 € 

Προσαυξήσεις 142,28 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13053/14-07-2014 αίτησή του, ο Τσιµερίκας ∆ηµήτριος του 

Ελευθερίου  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. 13053/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τσιµερίκα ∆ηµήτριου του Ελευθερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 690,84 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 539,75 € 

Προσαυξήσεις 151,09 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13051/14-07-2014 αίτησή της, η Σώνη Μαρία συζ Χαρίλαου  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. 13051/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σώνη Μαρίας συζ Χαρίλαου  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.108,29 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 703,23 € 

Προσαυξήσεις 405,06 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13050/14-07-2014 αίτησή του, ο Μόσχου Μόσχος του Αθανασίου  

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. 13050/14-07-2014 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 282,43 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 241,40 € 

Προσαυξήσεις 41,03 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13049/14-07-2014 αίτησή του, ο Ρίζος Αντώνιος 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. 13049/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Ρίζου Αντώνιου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 258,74 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 143,75 € 

Προσαυξήσεις 114,99 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13047/14-07-2014 αίτησή του, ο Ρίζος Αντώνιος 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. 13047/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Ρίζου Αντώνιου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 150,05 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 119,75 € 

Προσαυξήσεις 58,65 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13045/14-07-2014 αίτησή του, ο Ρίζος Αθανάσιος 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. 13045/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Ρίζου Αθανάσιου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 669,56 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 314,63 € 

Προσαυξήσεις 354,93 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13044/14-07-2014 αίτησή του, ο Ρίζος Αθανάσιος 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. 13044/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Ρίζου Αθανάσιου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 186,34 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 147,00 € 

Προσαυξήσεις 39,43 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13043/14-07-2014 αίτησή του, ο Βαρβαριώτης ∆ηµήτριος 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. 13043/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Βαρβαριώτη ∆ηµήτριου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 5.843,28 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 3.981,45 € 

Προσαυξήσεις 1.861,83 € 

 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π



19 
  

 

 
- Με την υπ’ αριθ. 13039/14-07-2014 αίτησή της, η Βαρβαριώτου Χάιδω 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. 12658/09-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Βαρβαριώτου Χάιδω του Γεωργίου  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 861,93 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 678,20 € 

Προσαυξήσεις 183,73 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13037/14-07-2014 αίτησή της, η Βαρβαριώτου Χάιδω του Γεωργίου  

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. 13037/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Βαρβαριώτου Χάιδω του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 454,55 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 279,00 € 

Προσαυξήσεις 175,55 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13036/14-07-2014 αίτησή του, ο Χαριστός Βασίλειος του 

Στεργιανού  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. 13036/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Χαριστού Βασίλειου του Στεργιανού  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 441,69 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 377,00 € 

Προσαυξήσεις 64,69 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13035/14-07-2014 αίτησή του, ο Τσιάτσιαρης ∆ηµήτριος του 

Αθανασίου 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. 13035/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τσιάτσιαρη ∆ηµήτριου του Αθανασίου  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 456,83 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 353,85 € 

Προσαυξήσεις 102,98 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13034/14-07-2014 αίτησή του, ο Καλτσίδης Οδυσσέας του Σωκράτη  

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. 13034/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Καλτσίδη Οδυσσέα του Σωκράτη  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 295,51 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 265,45 € 

Προσαυξήσεις 30,06 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13030/14-07-2014 αίτησή της, η Σουσανίδου Άντζελα του Σεργέι   

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. 13030/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σουσανίδου Άντζελας του Σεργέι  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 72,78 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 45,64 € 

Προσαυξήσεις 27,14 € 

 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π



21 
  

 

 
- Με την υπ’ αριθ. 13031/14-07-2014 αίτησή της, η Σουσανίδου Άντζελα του Σεργέι  

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. 13031/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σουσανίδου Άντζελα του Σεργέι  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.009,44 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 778,58 € 

Προσαυξήσεις 223,56 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13027/14-07-2014 αίτησή του, ο Τηνελέκογλου Ιορδάνης 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. 13027/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τηνελέκογλου Ιορδάνη του Κων/νου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.382,59 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.248,35 € 

Προσαυξήσεις 134,24 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13026/14-07-2014 αίτησή του, ο ∆εκάκης Ιωάννης του Στεφάνου  

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. 13026/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

∆εκάκη Ιωάννη του Στέφανου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.620,42 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.462,56 € 

Προσαυξήσεις 157,80 € 

 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π



22 
  

 

 
- Με την υπ’ αριθ. 13023/14-07-2014 αίτησή του, ο ∆εκάκης Στέφανος 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. 13023/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

∆εκάκη Στέφανου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.490,23 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.206,20 € 

Προσαυξήσεις 284,03 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13022/14-07-2014 αίτησή της, η Πολυδώρου Στέλλα 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. 13022/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Πολυδώρου Στέλλας του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 568,60 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 470,58 € 

Προσαυξήσεις 98,02 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13020/14-07-2014 αίτησή του, ο Καγιαµπασλίδης Μιχαήλ του 

Λαζάρου 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. 13020/14-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Καγιαµπασλίδη Μιχαήλ του Λαζάρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.468,99 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 355,46 € 

Προσαυξήσεις 55,88 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12910/11-07-2014 αίτησή του, ο Καραβασίλης Νικόλαος 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. 12910/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Καραβασίλη Νικόλαου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 261,39 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 220,70 € 

Προσαυξήσεις 40,69 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12908/11-07-2014 αίτησή του, ο Γουργούρης Χρήστος 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. 12908/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Γουργούρη Χρήστου του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.241,88 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.010,56 € 

Προσαυξήσεις 231,32 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12907/11-07-2014 αίτησή του, ο Λειβαδιώτης Γεώργιος 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. 12907/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Λειβαδιώτη Γεώργιου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 922,18 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 844,39 € 

Προσαυξήσεις 77,79 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12905/11-07-2014 αίτησή του, ο Πνας Γεώργιος 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. 12905/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Γεώργιου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 379,80 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 323,60 € 

Προσαυξήσεις 56,20 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12904/11-07-2014 αίτησή του, ο Πνας Νικόλαος 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. 12904/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Πνα Νικόλαου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 300,63 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 253,38 € 

Προσαυξήσεις 47,25 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12902/11-07-2014 αίτησή του, ο Αναστασάκης 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. 12902/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Αναστασάκη Ιωάννη του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 339,82 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 300,98 € 

Προσαυξήσεις 38,84 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12901/11-07-2014 αίτησή του, ο Αποστολίδης Ιωάννης του Ιωακείµ 

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. 12901/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Αποστολίδη Ιωάννη του Ιωακείµ προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 430,54 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 399,40 € 

Προσαυξήσεις 31,14 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12898/11-07-2014 αίτησή της, η Χαλάτση Χριστίνα 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. 12898/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Χαλάτση Χριστίνας του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 273,24 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 247,62 € 

Προσαυξήσεις 25,62 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12895/11-07-2014 αίτησή του, ο Χαλκιάς Ζαφείριος 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. 12898/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Χαλκιά Ζαφείριου του Χρήστου  προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 305,14 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 271,54 € 

Προσαυξήσεις 33,60 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12894/11-07-2014 αίτησή του, η Ζέλλιου Ευθυµία 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. 12894/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Ζέλλιου Ευθυµία του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 282,12 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 210,44 € 

Προσαυξήσεις 71,68 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12866/11-07-2014 αίτησή του, ο Μπουκούρ Καλίνα 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. 12866/11-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μπουκούρ Καλίνα του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 149,55 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 126,90 € 

Προσαυξήσεις 22,65 € 

 

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. 13221/16-07-2014 αίτηση του Στρόϊκου Αθανάσιου του Μιχαήλ,  την 

υπ’ αριθ. 13220/16-07-2014 αίτηση του  Γκρίλη Γιαννάκη του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 

13219/16-07-2014 αίτηση του Μιχαλούδη Αθανάσιου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 
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13217/16-07-2014 αίτηση της Οικονόµου Μαρίας του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 13216/16-

07-2014 αίτηση του Πλευρίτη Αναστάσιου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 13215/16-07-

2014 αίτηση του  Παναγιωτίδη Χρήστου του Ανέστη, την υπ’ αριθ. 13214/16-07-2014 

αίτηση του  Ζώη Χρήστου του Πέτρου, την υπ’ αριθ. 13212/16-07-2014 αίτηση του  

Κρηµνιανιώτη Χρήστου του Ηρακλή, την υπ’ αριθ. 13210/16-07-2014 αίτηση της Γλια 

Μαρίας του Μόσχου, την υπ’ αριθ. 13206/16-07-2014 αίτηση της Σαββοπούλου Φανής 

του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 13204/16-07-2014 αίτηση του Καργιώτη Ιωάννη του 

∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 13203/16-07-2014 αίτηση του Καργιώτη Ιωάννη του ∆ηµητρίου, 

την υπ’ αριθ. 13193/16-07-2014 αίτηση του Νεραντζή Γεώργιου του Αθανασίου, την υπ’ 

αριθ. 13191/16-07-2014 αίτηση του Πατέστα Ευστράτιου του Θεοδώρου, την υπ’ αριθ. 

13189/16-07-2014 αίτηση του Πατέστα Ευστράτιου του Θεοδώρου, την υπ’ αριθ. 

13178/16-07-2014 αίτηση του Κόκκινου ∆ηµήτριου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 13174/16-

07-2014 αίτηση του Σουάνη Αστέριου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 13171/16-07-2014 

αίτηση του Γιαννακούδη ∆ηµήτριου του Κων/νου, την υπ’ αριθ. 13168/16-07-2014 αίτηση 

του Κωστάρα Ιωάννη του Κων/νου, την υπ’ αριθ. 13167/16-07-2014 αίτηση του Κωστάρα 

Ιωάννη του Κων/νου, την υπ’ αριθ. 13165/16-07-2014 αίτηση του Λιτζερίνου Αστέριου 

του Γαρύφαλλου, την υπ’ αριθ. 13164/16-07-2014 αίτηση του Λιτζερίνου Αστέριου του 

Γαρύφαλλου, την υπ’ αριθ. 13156/16-07-2014 αίτηση του Κουστούδα Γεώργιου του 

Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 13155/16-07-2014 αίτηση της Κουστούδα Παναγιώτας του 

Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 13144/16-07-2014 αίτηση του Νίνου Βασίλειου του ∆ηµητρίου, 

την υπ’ αριθ. 13122/16-07-2014 αίτηση του  Λυκοστράτη Χαϊδευτού του Παναγιώτη, την 

υπ’ αριθ. 13111/15-07-2014 αίτηση του Καλογιαννίδη Νικόλαου του Παύλου, την υπ’ 

αριθ. 13110/15-07-2014 αίτηση της Μπαµπαϊτου Σοφία του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 

13109/15-07-2014 αίτηση του Λάναρη Θωµά, την υπ’ αριθ. 13108/15-07-2014 αίτηση του 

Χριστιανού ∆ηµήτριου του Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 13107/15-07-2014 αίτηση της 

Χρυσέλη Μαρίας χα Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 13105/15-07-2014 αίτηση του Xenidi Mziia 

του Nodari, την υπ’ αριθ. 13104/15-07-2014 αίτηση του  Xenidi Mziia του Nodari, την υπ’ 

αριθ. 13103/15-07-2014 αίτηση της Σερλή Αναστασίας του Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 

13102/15-07-2014 αίτηση του Μπουµπούρη ∆ηµήτριου του Βασιλείου,  την υπ’ αριθ. 

13101/15-07-2014 αίτηση του Παπαθανασίου Κων/νου του Αθανασίου,  την υπ’ αριθ. 

13098/14-07-2014 αίτηση του Βλιάλη Ιωάννη του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 13060/14-07-
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2014 αίτηση του Στεργιούδη Ιωακείµ του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 13058/14-07-2014 

αίτηση της Σιδέρη Ελευθερίας συζ Αναστασίου, την υπ’ αριθ. 13057/14-07-2014 αίτηση 

του Μουσδράκη Χρήστου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 13056/14-07-2014 αίτηση του  

Μουσδράκη Χρήστου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 13055/14-07-2014 αίτηση του 

Τσιµερίκα Ελευθερίου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 13054/14-07-2014 αίτηση του 

Τσιµερίκα Γεώργιου του Ελευθερίου, την υπ’ αριθ. 13053/14-07-2014 αίτηση του 

Τσιµερίκα ∆ηµήτριου του Ελευθερίου, την υπ’ αριθ. 13051/14-07-2014 αίτηση της Σώνη 

Μαρίας συζ. Χαρίλαου, την υπ’ αριθ. 13050/14-07-2014 αίτηση του Μόσχου Μόσχου του 

Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 13049/14-07-2014 αίτηση του  Ρίζου Αντώνιου του Χρήστου, 

την υπ’ αριθ. 13047/14-07-2014 αίτηση του Ρίζου Αντώνιου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 

13045/14-07-2014 αίτηση του Ρίζου Αθανάσιου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 13044/14-07-

2014 αίτηση του Ρίζου Αθανάσιου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 13043/14-07-2014 αίτηση 

του Βαρβαριώτη ∆ηµήτριου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 13039/14-07-2014 αίτηση της 

Βαρβαριώτου Χάιδως του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 13037/14-07-2014 αίτηση της 

Βαρβαριώτου Χάιδως του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 13036/14-07-2014 αίτηση του 

Χαριστού Βασίλειου του Στεργιανού, την υπ’ αριθ. 13035/14-07-2014 αίτηση του 

Τσιάτσιαρη ∆ηµήτριου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 13034/14-07-2014 αίτηση του 

Καλτσίδη Οδυσσέα του Σωκράτη, την υπ’ αριθ. 13030/14-07-2014 αίτηση της Σουσανίδου 

Άντζελας του Σεργέϊ, την υπ’ αριθ. 13031/14-07-2014 αίτηση της Σουσανίδου Άντζελα 

του Σεργέϊ, την υπ’ αριθ. 13027/14-07-2014 αίτηση του Τηνελέκογλου Ιορδάνη του 

Κων/νου, την υπ’ αριθ. 13026/14-07-2014 αίτηση του ∆εκάκη Ιωάννη του Στέφανου, την 

υπ’ αριθ. 13023/14-07-2014 αίτηση του ∆εκάκη Στέφανου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 

13022/14-07-2014 αίτηση της Πολυδώρου Στέλλας του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 13020/14-

07-2014 αίτηση του Καγιαµπασλίδη Μιχαήλ του Λάζαρου, την υπ’ αριθ. 12910/11-07-

2014 αίτηση του Καραβασίλη Νικόλαου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 12908/11-07-2014 

αίτηση του Γουργούρη Χρήστου του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 12907/11-07-2014 αίτηση 

του Λειβαδιώτη Γεώργιου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 12905/11-07-2014 αίτηση του Πνα 

Γεώργιου του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12904/11-07-2014 αίτηση του Πνα Νικόλαου του 

Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12902/11-07-2014 αίτηση του Αναστασάκη Ιωάννη του 

Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12901/11-07-2014 αίτηση του Αποστολίδη Ιωάννη του Ιωακείµ, 

την υπ’ αριθ. 12898/11-7-2014 αίτηση της Χαλάτση Χριστίνας του Νικολάου, την υπ’ 
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αριθ. 12895/11-7-2014 αίτηση του Χαλκιά Ζαφείριου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 

12894/11-7-2014 αίτηση της Ζέλλιου Ευθυµίας του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12866/11-7-

2014 αίτηση της Μπουκούρ Καλίνα του Βασιλείου 

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. 13221/16-07-2014,  13220/16-07-2014, 13219/16-07-2014, 13217/16-07-

2014, 13216/16-07-2014, 13215/16-07-2014, 13214/16-07-2014, 13212/16-07-2014, 

13210/16-07-2014, 13206/16-07-2014, 13204/16-07-2014, 13203/16-07-2014, 13193/16-

07-2014, 13191/16-07-2014, 13189/16-07-2014, 13178/16-07-2014, 13174/16-07-2014, 

13171/16-07-2014, 13168/16-07-2014, 13167/16-07-2014, 13165/16-07-2014, 13164/16-

07-2014, 13156/16-07-2014, 13155/16-07-2014, 13144/16-07-2014, 13122/16-07-2014, 

13111/15-07-2014, 13110/15-07-2014, 13109/15-07-2014, 13108/15-07-2014, 13107/15-

07-2014, 13105/15-07-2014, 13104/15-07-2014, 13103/15-07-2014, 13102/15-07-2014,  

13101/15-07-2014,  13098/14-07-2014, 13060/14-07-2014, 13058/14-07-2014, 13057/14-

07-2014, 13056/14-07-2014, 13055/14-07-2014, 13054/14-07-2014, 13053/14-07-2014, 

13051/14-07-2014, 13050/14-07-2014, 13049/14-07-2014, 13047/14-07-2014, 13045/14-

07-2014, 13044/14-07-2014, 13043/14-07-2014, 13039/14-07-2014, 13037/14-07-2014, 

13036/14-07-2014, 13035/14-07-2014, 13034/14-07-2014, 13030/14-07-2014, 13031/14-

07-2014, 13027/14-07-2014, 13026/14-07-2014, 13023/14-07-2014, 13022/14-07-2014, 

13020/14-07-2014, 12910/11-07-2014, 12908/11-07-2014, 12907/11-07-2014, 12905/11-

07-2014, 12904/11-07-2014, 12902/11-07-2014, 12901/11-07-2014, 12898/11-7-2014,  

12895/11-7-2014, 12894/11-7-2014, 12866/11-7-2014 εισηγήσεις της Προϊσταµένης της 

Οικονοµικής υπηρεσίας 

     

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Στρόϊκου Αθανάσιου 

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 698,20 ευρώ, µε 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 86,40 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γκρίλη Γιαννάκη 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 416,10 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 107,19 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μιχαλούδη 

Αθανάσιου 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 

478,80 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 53,16 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Οικονόµου Μαρία του 

Αθανασίου 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 14.085,30 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 12.389,44 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πλευρίτη Αναστάσιου 

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 626,43 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 117,99 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παναγιωτίδη 

Χρήστου του Ανέστη 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 711,49 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 97,63 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ζώη Χρήστου 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 843,72 ευρώ, µε 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 229,19 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κρηµνιανιώτη 

Χρήστου του Ηρακλή 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 350,75 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 26,88 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Γλια Μαρίας του 

Μόσχου 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 96,76 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 18,30 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Σαββοπούλου Φανής  

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 1.341,90 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 383,12 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καργιώτη 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 11.208,10 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 6.812,66 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καργιώτη Ιωάννη 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 5.844,79 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.833,56 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Νεραντζή Γεώργιου 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 396,10 ευρώ, µε 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 54,84 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πατέστα Ευστράτιου 

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 606,65 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 165,22 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πατέστα Ευστράτιου 

του Θεοδώρου 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 847,22 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 793,44 Ευρώ. 

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

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 528,70 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 79,92 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σουάνη 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 476,80 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 56,05 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γιαννακούδη 

∆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 384,70 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 52,70 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κωστάρα 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 2.512,95 ευρώ, µε 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 639,02 Ευρώ. 

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

Κων/νου 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 1.236,47 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 791,76 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Λιτζερίνου Αστέριου 

του Γαρυφάλλου 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 12,62 ευρώ, 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 7,02 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Λιτζερίνου Αστέριου 

του Γαρυφάλλου 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 1.236,06 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 548,44 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουστούδα 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 424,38 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 52,18 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Κουστούδα 

Παναγιώτας 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 

839,64 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 42,96 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Νίνου Βασίλειου 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 552,80 ευρώ, µε 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 144,56 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Λυκοστράτη Χαϊδευτού 

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 667,50 ευρώ, 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 90,54 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καλογιαννίδη Νικόλαου 

του Παύλου 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 225,40 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 17,46 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Μπαµπαϊτου Σοφίας 

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 687,57 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 90,36 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Λάναρη Θωµά 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 334,07 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίµων, συνολικού ποσού 28,80 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χριστιανού 

∆ηµήτριου 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 

1.197,38 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 204,30 

Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Χρυσέλη Μαρίας χα 

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 116,20 ευρώ, µε 

ΑΔΑ: Ω3ΩΦΩΞΜ-Λ8Π
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 7,07 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Xenidi Mziia του 

Nodari 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 1.134,61 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 639,24 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Xenidi Mziia του 

Nodari  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 1.031,66 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 300,90 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Σερλή Αθανασίας 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 490,13 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 22,58 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μπουµπούρη 

∆ηµήτριου 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 

809,79 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 184,36 

Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παπαθανασίου Κων/νου 

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 210,40 ευρώ, 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 10,86 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Βλιάλη Ιωάννη 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 352,11 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 98,55 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Στεργιούδη Ιωακείµ 

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 524,18 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 117,28 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Σιδέρη Ελευθερίας 

συζ Αναστασίου 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 1.044,93 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 296,26 Ευρώ. 

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

του Αθανασίου 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 12.127,49 ευρώ, 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 7.431,48 Ευρώ. 

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

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 2.140,25 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 546,65 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσιµερίκα Ελευθέριου 

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 570,65 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 132,38 Ευρώ. 

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

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 586,13 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 142,28 Ευρώ. 

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

του Ελευθερίου 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 539,75 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 151,09 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Σώνη Μαρίας συζ 

Χαρίλαου  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 703,23 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 405,06 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μόσχου Μόσχου 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 241,40 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 41,03 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ρίζου Αντώνιου του 

Χρήστου 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 143,75 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 114,99 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ρίζου Αντώνιου 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 119,75 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 58,65 Ευρώ. 

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

Χρήστου 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 314,63 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 354,93 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ρίζου Αθανάσιου 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 147,00 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 39,43 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Βαρβαριώτη 

∆ηµήτριου 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 

3.981,45 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.861,83 

Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Βαρβαριώτου Χάιδως 

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 678,20 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 183,73 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Βαρβαριώτου Χάιδως 

του Γεωργίου 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 279,00 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 175,55 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χαριστού Βασίλειου 

του Στεργιανού 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 377,00 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 64,69 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσιάτσιαρη ∆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 353,85 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 102,98 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καλτσίδη Οδυσσέα 

του Σωκράτη 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 265,45 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 30,06 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Σουσανίδου Άντζελας 

του Σεργέϊ 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 45,64 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 27,14 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Σουσανίδου Άντζελας  

του Σεργέϊ 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 778,58 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 223,56 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τηνελέκογλου 

Ιορδάνη 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 1.248,35 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 134,24 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆εκάκη Ιωάννη 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 1.462,56 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 157,80 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆εκάκη Στέφανου 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 1.206,20 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 284,03 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Πολυδώρου Στέλλας 

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 470,58 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 98,02 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καγιαµπασλίδη Μιχαήλ 

του Λάζαρου 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 355,46 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 55,88 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καραβασίλη 

Νικόλαου 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 

220,70 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 40,69 Ευρώ. 

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

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 1.010,56 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 231,32 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Λειβαδιώτη 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 µε δόσεις καταβολή του ποσού 844,39 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 µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πνα Γεώργιου 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 323,60 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 56,20 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πνα 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 µε δόσεις καταβολή του ποσού 253,38 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 47,25 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Αναστασάκη 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 300,98 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 38,84 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Αποστολίδη Ιωάννη 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 399,40 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 31,14 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Χαλάτση Χριστίνας 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 247,62 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 25,62 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χαλκιά Ζαφείριου 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 271,54 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 33,60 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Ζέλλιου Ευθυµίας 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 210,44 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 71,68 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Μπουκούρ Καλίνας του 

Βασιλείου 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 126,90 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 22,65 Ευρώ. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  234/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  16η Ιουλίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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