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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 22/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την τετάρτη (4η) Ιουλίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέµατος. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

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

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

Μαρία,  6. Θωµάς Καπλάνης, 7. Πλιάκος Αστέριος τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών 

Αριθµός Απόφασης: 217 

     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. 11713/26-06-2014 αίτησή του, ο Βαµµένος Αστέριος του Αστερίου 

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. 11713/26-06-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 
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Βαµµένου Αστέριου του Αστέριου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.333,92 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.058,58 € 

Προσαυξήσεις 275,34 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11777/26-06-2014 αίτησή του, ο Θεοχάρης Βασίλειος 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. 11777/26-06-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Βασίλειου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 470,87 ευρώ, το οποίο αναλύεται 

ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 427,49 € 

Προσαυξήσεις 43,38 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11874/27-06-2014 αίτησή του, ο Κουσκουβέλης Θωµαϊδης ζήτησε 

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

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

 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 11874/27-6-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα 

οφειλές του Κουσκουβέλη Θωµαϊδη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.253,40 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.200,60 € 

- Προσαυξήσεις 52,80 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11908/27-06-2014 αίτησή του, η Αργυρού Μαρία του Αθανασίου 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 11908/27-06-2014 Εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 οφειλές 
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της Αργυρού Μαρίας του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

2.300,53 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.822,66 € 

- Προσαυξήσεις 477,87 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11909/27-06-2014 αίτησή του, ο Αγγελής Άγγελος του Αστερίου 

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. 11909/27-06-2014 Εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και 

έπειτα οφειλές του Αγγελή Άγγελου του Αστερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1.337,57 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.049,60 € 

- Προσαυξήσεις 287,97 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11910/27-06-2014 αίτησή του, ο  Αγγελής Άγγελος του Αστερίου 

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. 11910/27-06-2014 Εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και 

έπειτα οφειλές του Αγγελή Άγγελου του Αστερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο 

ποσό των 94,36 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 61,50 € 

- Προσαυξήσεις 32,86 € 

 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11911/27-6-2014 αίτησή του, ο Καλατζής Γεώργιος του Ιωάννη 

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

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

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Καλατζή 
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Γεωργίου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 582,03 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 468,37 € 

- Προσαυξήσεις 113,66 € 

- Με αίτησή του, ο Καράβατος Κωνσταντίνος του Αστερίου ζήτησε την µε δόσεις 

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

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

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Καράβατου 

Κωνσταντίνου του Αστερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 432,62 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 357,90 € 

- Προσαυξήσεις 74,72 € 

- Με την υπ’ αριθ. 11913/27-06-2014 αίτησή του, ο Γαβρίλης Στυλιανός του 

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

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

4257/2014 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Γαβρίλη 

Στυλιανού του Ευαγγέλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 4.356,69 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 3.648,77 € 

- Προσαυξήσεις 707,92 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11914/27-06-2014 αίτησή της, η Μήλιου Φωτεινή 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της Μήλιου 

Φωτεινής του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 451,07 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

ΑΔΑ: 70ΓΦΩΞΜ-0ΦΜ



5 
  

 

 
- Κύρια οφειλή 363,20 € 

- Προσαυξήσεις 87,87 € 

 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11915/27-06-2014 αίτησή του, ο Σπυρόπουλος Βασίλειος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Σπυρόπουλου 

Βασίλειου του Κων/νου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.422,04 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.312,09 € 

- Προσαυξήσεις 109,95 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11916/27-06-2014 αίτησή του, ο Παρούκας Χαϊδευτός 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Παρούκα 

Χαϊδευτός του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 434,62 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 386,90 € 

- Προσαυξήσεις 47,72 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11917/27-06-2014 αίτησή του, ο Τσιότρας Παύλος του 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Τσιότρα 

Παύλου του Αναστασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 111,74 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 71,00 € 

- Προσαυξήσεις 40,74 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11918/27-06-2014 αίτησή του, ο Τσιότρας Παύλος του 

Αναστασίου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Τσιότρα 

Παύλου του Αναστασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 308,40 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 256,60 € 

- Προσαυξήσεις 51,80 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11986/30-06-2014 αίτησή του, ο Πονάς Βασίλειος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Πονά 

Βασίλειου του Αστερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 14.464,19 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 10.539,42 € 

- Προσαυξήσεις 3.942,77 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11987/30-06-2014 αίτησή του, ο Πονάς Βασίλειος του Αστερίου 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Πονά 

Βασίλειου του Αστερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 9.848,49 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 5.788,10 € 

- Προσαυξήσεις 4.060,39 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11988/30-06-2014 αίτησή του, ο Κολοφωτιάς Στυλιανός 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Κολοφωτιά 

Στυλιανού του Θεοδώρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.100,08 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 972,80 € 

- Προσαυξήσεις 127,28 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11990/30-06-2014 αίτησή του, ο Γιάννος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Γιάννου 

Ιωάννη του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 349,56 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 310,80 € 

- Προσαυξήσεις 38,76 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11991/30-06-2014 αίτησή του, ο Χαλκιαδούδης Αναστάσιος του 

Αθανασίου ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 
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∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Χαλκιαδούδη Αναστάσιου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

976,13 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 813,30 € 

- Προσαυξήσεις 162,83 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11992/30-06-2014 αίτησή του, ο Λειβαδιώτης Αθανάσιος του 

Κων/νου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Λειβαδιώτη Αθανάσιου του Κων/νου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

750,58 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 700,90 € 

- Προσαυξήσεις 49,68 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11993/30-06-2014 αίτησή του, ο Αντωνάς Γεώργιος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Αντωνά 

Γεώργιου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 407,20 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 361,70 € 

- Προσαυξήσεις 45,50 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 11994/30-06-2014 αίτησή του, ο Τσαντήλας Βασίλειος του 

Γρηγορίου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Τσαντήλα 

Βασίλειου του Γρηγορίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 838,57 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 678,21 € 

- Προσαυξήσεις 160,36 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11995/30-06-2014 αίτησή του, ο Τσαντήλας Βασίλειος του 

Γρηγορίου ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 

∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Τσαντήλα 

Βασίλειου του Γρηγορίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 657,28 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 386,47 € 

- Προσαυξήσεις 270,81 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11996/30-06-2014 αίτησή του, η Τσιάλιου Γεωργία του 

∆ηµητρίου ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 

∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές της Τσιάλιου 

Γεωργίας του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.223,29 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.467,73 € 
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- Προσαυξήσεις 770,09 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11996/30-06-2014 αίτησή του, η Τσιάλιου Γεωργία του 

∆ηµητρίου ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 

∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές της Τσιάλιου 

Γεωργίας του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.223,29 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.467,73 € 

- Προσαυξήσεις 770,09 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11997/30-06-2014 αίτησή της, η Τσιάλιου Γεωργία του 

∆ηµητρίου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της Τσιάλιου 

Γεωργίας του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 8.618,30 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 6.729,30 € 

- Προσαυξήσεις 1.889,00 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 11999/30-06-2014 αίτησή του, ο Καραµανώλης 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 
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Καραµανώλη Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

664,84 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 498,07 € 

- Προσαυξήσεις 166,77 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12001/30-06-2014 αίτησή του, ο Αγγελής Ιωάννης 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Αγγελή 

Ιωάννη του Αστερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 436,54 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 388,00 € 

- Προσαυξήσεις 48,54 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12002/30-06-2014 αίτησή του, ο Παπαζιάκας Αργύριος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Παπαζιάκα 

Αργύριου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.037,90 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 857,10 € 

- Προσαυξήσεις 180,80 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12003/30-06-2014 αίτησή του, ο Καρανταγλής Αστέριος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Καρανταγλή Αστέριου του Αργυρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

1.954,24 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.743,24 € 

- Προσαυξήσεις 211,72 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12013/30-06-2014 αίτησή του, ο Μπαραχάνος Παναγιώτης 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Μπαραχάνου Παναγιώτη του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

842,27 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 775,22 € 

- Προσαυξήσεις 67,05 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12014/30-06-2014 αίτησή του, ο Γουργούρης Βασίλειος του 

Μενελάου  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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Γουργούρη 

Βασίλειου του Μενελάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 5.261,43 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 4.548,47 € 

- Προσαυξήσεις 712,96 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12015/30-06-2014 αίτησή του, ο Γουργούρης Βασίλειος του 

Μενελάου  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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Γουργούρη 

Βασίλειου του Μενελάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 805,34 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 512,93 € 

- Προσαυξήσεις 292,41 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12049/01-07-2014 αίτησή του, ο Γιαβρίδης Ιωάννης 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Γιαβρίδη 

Ιωάννη του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 398,14 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 355,60 € 

- Προσαυξήσεις 42,54 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12050/01-07-2014 αίτησή του, ο Νικήτας Αθανάσιος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Νικήτα 

Αθανάσιου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 889,34 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 720,22€ 
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- Προσαυξήσεις 169,12 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12051/01-07-2014 αίτησή της, η Χαϊδευτού Βασιλική 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της Χαϊδευτού 

Βασιλικής του Κων/νου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 384,19 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 343,90€ 

- Προσαυξήσεις 40,29 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12054/01-07-2014 αίτησή του, ο Κουρτέσης Σωκράτης 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Κουρτέση 

Σωκράτη του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 983,05 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 870,46 € 

- Προσαυξήσεις 112,59 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12055/01-07-2014 αίτησή του, ο Κουρτέσης Σωκράτης 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Κουρτέση 
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Σωκράτη του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 4.408,82 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 2.862,80 € 

- Προσαυξήσεις 1.546,02 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12059/01-07-2014 αίτησή του, ο ∆ήµου Θεόδωρος του 

Αριστοµένη 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του ∆ήµου 

Θεόδωρου του Αριστοµένη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 15.416,06 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 9.391,69 € 

- Προσαυξήσεις 6.024,37 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12060/01-07-2014 αίτησή του, ο ∆ήµου Θεόδωρος του 

Αριστοµένη 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του ∆ήµου 

Θεόδωρου του Αριστοµένη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 8.122,77 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 6.186,15 € 

- Προσαυξήσεις 1.936,62 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12093/01-07-2014 αίτησή του, ο Ζαχάρης  Κων/νος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Ζαχάρη 

Κων/νου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 4.302,00 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 3.462,90 € 

- Προσαυξήσεις 839,10 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12094/01-07-2014 αίτησή του, ο Καρίκας Θεόδωρος του Άγγελου 

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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Καρίκα 

Θεόδωρου του Αγγέλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 8.229,46 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 6.956,20 € 

- Προσαυξήσεις 1.273,26 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12096/01-07-2014 αίτησή του, ο Καρίκας Θεόδωρος του Άγγελου 

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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Καρίκα 

Θεόδωρου του Αγγέλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.213,03 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.046,53 € 

- Προσαυξήσεις 166,50 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12097/01-07-2014 αίτησή του, ο Καρίκας Αθανάσιος του 

Άγγελου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Καρίκα 

Αθανάσιου του Αγγέλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 5.715,53 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 4.875,26 € 

- Προσαυξήσεις 840,27 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12098/01-07-2014 αίτησή του, ο Θεοδώρου Θεόδωρος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Καρίκα 

Αθανάσιου του Αγγέλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.902,45 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.638,78 € 

- Προσαυξήσεις 263,67 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12125/02-07-2014 αίτησή της, η Στέφου Άρτεµις του Στεφάνου  

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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της Στέφου 

Άρτεµις του Στεφάνου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 133,60 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 90,40 € 

- Προσαυξήσεις 43,20 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12126/02-07-2014 αίτησή της, η Παυλούδη Βασιλική του 

Αθανασίου  ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 
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∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές της Παυλούδη 

Βασιλική του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 506,05 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 306,00 € 

- Προσαυξήσεις 200,05 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12127/02-07-2014 αίτησή της, η Παυλούδη Βασιλική 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της Παυλούδη 

Βασιλική του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 558,30 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 447,40 € 

- Προσαυξήσεις 110,90 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12129/02-07-2014 αίτησή του, ο Παυλούδης Γεώργιος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Παυλούδη 

Γεώργιου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 4.524,06 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 2.764,80 € 

- Προσαυξήσεις 1.759,26 € 

 

ΑΔΑ: 70ΓΦΩΞΜ-0ΦΜ



19 
  

 

 
- Με την υπ’ αριθ. 12139/02-07-2014 αίτησή του, ο Γκαρλής Στάµος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Γκαρλή 

Στάµου του Ελευθερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 975,90 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 832,88 € 

- Προσαυξήσεις 143,02 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12167/02-07-2014 αίτησή του, ο Κουκούτσης ∆ηµήτριος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Κουκούτση 

∆ηµήτριου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 521,04 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 469,50 € 

- Προσαυξήσεις 51,54 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12169/02-07-2014 αίτησή του, ο Ματζούλας ∆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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Ματζούλα 

∆ηµήτριου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.319,26 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.164,41 € 

- Προσαυξήσεις 154,85 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12172/02-07-2014 αίτησή της, η Αναγνώστου Φανή 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της 

Αναγνώστου Φανής του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 695,08 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 611,20 € 

- Προσαυξήσεις 83,88 € 

 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12171/02-07-2014 αίτησή του, ο Μπαλάσης ∆ηµήτριος του 

Θεοδοσίου  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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Μπαλάση 

∆ηµητρίου του Θεοδοσίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 455,49 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 408,60 € 

- Προσαυξήσεις 46,89 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12174/02-07-2014 αίτησή του, η Καρακάση Αικατερίνη του 

Αποστόλου  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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της Καρακάση 

Αικατερίνης του Αποστόλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 350,98 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 
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- Κύρια οφειλή 304,90 € 

- Προσαυξήσεις 46,08 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12175/02-07-2014 αίτησή του, η Καρακάση Αικατερίνη του 

Αποστόλου  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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές της Καρακάση 

Αικατερίνης του Αποστόλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 5.623,20 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 2.770,37 € 

- Προσαυξήσεις 2.852,83 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12177/02-07-2014 αίτησή του, ο Θεοχάρης Αθανάσιος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Θεοχάρη 

Αθανάσιου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 508,51 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 457,90 € 

- Προσαυξήσεις 50,61 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12179/02-07-2014 αίτησή του, ο Βογιατζής Αλέκος του 

Πρόδροµου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Βογιατζή 
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Αλέκου του Προδρόµου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 8.027,88 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 6.902,13 € 

- Προσαυξήσεις 1.125,75 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12181/02-07-2014 αίτησή του, ο Τσάµης 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Τσάµη 

Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 680,70 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 514,55 € 

- Προσαυξήσεις 166,15 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12182/02-07-2014 αίτησή του, ο Πλευρίτης ∆ηµήτριος του 

Αθανάσιου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Πλευρίτη 

∆ηµήτριου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 421,79 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 388,40 € 

- Προσαυξήσεις 33,39 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12183/02-07-2014 αίτησή του, ο Μιχαλούδης Νικόλαος του 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Μιχαλούδη 

Νικόλαου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 373,14 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 225,73 € 

- Προσαυξήσεις 147,41 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12184/02-07-2014 αίτησή του, ο Μιχαλούδης Νικόλαος του 

Αθανάσιου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Μιχαλούδη 

Νικόλαου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.278,14 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.099,86 € 

- Προσαυξήσεις 178,28 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12275/03-07-2014 αίτησή του, ο Μάρθας Ασηµάκης 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Μάρθα 

Ασηµάκη του Στυλιανού προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 571,55 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 455,10 € 

- Προσαυξήσεις 116,45 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12276/03-07-2014 αίτησή του, ο Μάρθας Ασηµάκης του 

Στυλιανού ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 
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∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Μάρθα 

Ασηµάκη του Στυλιανού προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.208,12 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 725,63 € 

- Προσαυξήσεις 482,49 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12277/03-07-2014 αίτησή του, ο Γκιώργκης Γεώργιος του 

Αγγέλου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Γκιώργκη 

Γεώργιου του Αγγέλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.384,53 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.831,12 € 

- Προσαυξήσεις 553,41 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12278/03-07-2014 αίτησή του, ο Φάκκας Χρήστος του 

Αποστόλου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Φάκκα 

Χρήστου του Αποστόλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.325,63 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.067,91 € 

- Προσαυξήσεις 257,72 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 12279/03-07-2014 αίτησή του, ο Φάκκας Χρήστος του 

Αποστόλου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Φάκκα 

Χρήστου του Αποστόλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 726,89 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 434,52 € 

- Προσαυξήσεις 292,37 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12281/03-07-2014 αίτησή του, ο Πανισκάκης Ζαφείριος του 

Αλέξανδρου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Πανισκάκη 

Ζαφείριου του Αλεξάνδρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.983,20 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 2.678,34 € 

- Προσαυξήσεις 304,86 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12282/03-07-2014 αίτησή του, ο Τσίγκας Γεώργιος του 

Βασιλέιου ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 

∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 

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

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Τσίγκα 

Γεώργιου του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 293,23 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 187,95 € 
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- Προσαυξήσεις 105,28 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12284/03-07-2014 αίτησή του, ο Καραµπούκας Παύλος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Καραµπούκα Παύλου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

316,32 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 280,20 € 

- Προσαυξήσεις 36,12 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12285/03-07-2014 αίτησή του, ο Γιαλιάς Γεώργιος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Γιαλιά 

Γεώργιου του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 323,72 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 280,72 € 

- Προσαυξήσεις 43,00 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12286/03-07-2014 αίτησή του, ο Κοτζαρής Κων/νος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Κοτζαρή 
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Κων/νου του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 181,03 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 138,35 € 

- Προσαυξήσεις 42,68 € 

 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12287/03-07-2014 αίτησή της, η Κοτζαρή Βασιλική 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της Κοτζαρή 

Βασιλική του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 632,33 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 522,98 € 

- Προσαυξήσεις 109,35 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 12303/03-07-2014 αίτησή της, η Αλµπάνη Ζωγράφω χα 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της Αλµπάνη 

Ζωγράφως χα Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 516,25 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 420,78 € 

- Προσαυξήσεις 95,47 € 

 

- Με την αίτησή του στις 03.07.2014, ο Γκιρτζιµάνης Σταύρος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 
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Γκιρτζιµάνη Σταύρου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

953,69 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 808,25 € 

- Προσαυξήσεις 145,44 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12317/04.07.2014, ο Πανισκάκης Εµµανουήλ 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Πανισκάκη 

Εµµανουήλ του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 491,63 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 430,81 € 

- Προσαυξήσεις 60,82 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12319/04.07.2014, ο Σπύρου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Σπύρου 

Γεώργιου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.166,84 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.768,80 € 

- Προσαυξήσεις 398,04 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12335/04.07.2014, ο Σπύρου Γεώργιος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες έως 31.12.2009 και έπειτα οφειλές του Σπύρου 
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Γεώργιου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.780,54 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.504,10 € 

- Προσαυξήσεις 1.276,44 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12344/04.07.2014, ο Μυλώνας Γρηγόριος του Μιχάηλ 

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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Μυλωνά 

Γρηγόριου του Μιχαήλ προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 385,32 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 342,50 € 

- Προσαυξήσεις 42,82 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12348/04.07.2014, ο Καγιαµπασλίδης Γεώργιος του 

Αναστασίου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 

Καγιαµπασλίδη Γεωργίου του Αναστασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.861,49 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.508,02 € 

- Προσαυξήσεις 353,47 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12374/04.07.2014, ο Ευαγγελινός Αστέριος 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του 
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Ευαγγελινού Αστέριου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

1.703,15 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.446,75 € 

- Προσαυξήσεις 256,40 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12375/04.07.2014, η Σώνη Ευθυµία 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της Σώνη 

Ευθυµίας του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 107,08 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 82,60 € 

- Προσαυξήσεις 24,48 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12376/04.07.2014, ο Μανιταράς ∆ηµήτριος του Παύλου 

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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του Μανιταρά 

∆ηµήτριου του Παύλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.109,40 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 973,28 € 

- Προσαυξήσεις 136,12 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12377/04.07.2014, η Τσουλναρά ∆έσποινα 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές της Τσουλναρά 

ΑΔΑ: 70ΓΦΩΞΜ-0ΦΜ



31 
  

 

 
∆έσποινας του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.377,12 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 1.239,00 € 

- Προσαυξήσεις 138,12 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12378/04.07.2014, ο ∆ανιηλίδης Αθανάσιος του 

Απόστολου 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 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής υπηρεσίας: «οι 

ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 01.01.2010 και έπειτα οφειλές του ∆ανιηλίδη 

Αθανάσιου του Αποστόλου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 677,68 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 651,60 € 

- Προσαυξήσεις 26,08 € 

 

Ο ∆ήµος έχει λάβει µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του τη δέσµευση 

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

 

Η Προϊσταµένη της Οικονοµικής υπηρεσίας µε την ανωτέρω εισήγησή της, 

εισηγείται την εξόφληση των εφάπαξ ρυθµίσεων των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων 

οφειλών 

Η Οικονοµική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

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

2) Το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 

3) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11912/27-6-2014 αίτηση του Καράβατου Κων/νου του 

Αστερίου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 11911/27-6-2014 του Καλατζή Γεώργιου του 

Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 11910/27-6-2014 αίτηση Αγγελή Άγγελου του Αστερίου, 

την υπ’ αριθ. πρωτ. 11909/27-6-2014 αίτηση του Αγγελή Άγγελου του Αστερίου, 

την υπ’ αριθ. πρωτ. 11908/27-6-2014 αίτηση της Αργυρού Μαρίας του 

Αθανασίου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 11874/27-6-2014 αίτηση του Κουσκουβέλη 
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Θωµαϊδη, την υπ’ αριθ. πρωτ. 11777/26-6-2014 αίτηση του Θεοχάρη Βασίλειου 

του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 11713/26-6-2014 αίτηση του Βαµµένου Αστέριου του 

Αστερίου, την υπ΄ αριθ. 11913/27-6-2014 αίτηση του Γαβρίλη Στυλιανού του 

Ευαγγέλου, την υπ’ αριθ. 11914/27-6-2014 αίτηση της Μήλιου Φωτεινής του 

Βασιλείου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 11915/26-6-2014 αίτηση του Σπυρόπουλου 

Βασίλειου, την υπ’ αριθ. 11916/27-6-2014 αίτηση του Παρούκα Χαϊδευτού του 

Νικολάου, την υπ΄ αριθ. 11917/27-6-2014 αίτηση του Τσιότρα Παύλου του 

Αναστασίου, την υπ’ αριθ. 11918/27-6-2014 αίτηση του Τσιότρα Παύλου του 

Αναστασίου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 11986/30-6-2014 αίτηση του Πονά Βασίλειου 

του Αστερίου, την υπ’ αριθ. 11987/30-6-2014 αίτηση του Πονά Βασίλειου του 

Αστερίου, την υπ΄ αριθ. 11988/30-6-2014 αίτηση του Κολοφωτιά Στυλιανού του 

Θεόδωρου, την υπ’ αριθ. 11990/30-6-2014 αίτηση του Γιάννου Ιωάννη του 

Χρήστου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 11991/30-6-2014 αίτηση του Χαλκιαδούδη 

Αναστάσιου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 11992/30-6-2014 αίτηση του 

Λειβαδιώτη Αθανάσιου του Κων/νου, την υπ΄ αριθ. 11993/30-6-2014 αίτηση του 

Αντωνά Γεώργιου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 11994/30-6-2014 αίτηση του 

Τσαντήλα Βασίλειου του Γρηγορίου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 11995/30-6-2014 

αίτηση του Τσαντήλα Βασίλειου του Γρηγορίου, την υπ’ αριθ. 11996/30-6-2014 

αίτηση της Τσιάλιου Γεωργία του ∆ηµητρίου, την υπ΄ αριθ. 11999/30-6-2014 

αίτηση του Καραµανώλη Χρήστου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12001/30-6-2014 

αίτηση του Αγγελή Ιωάννη του Αστερίου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 12002/30-6-2014 

αίτηση του Παπαζιάκα Αργύριου του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12003/30-6-2014 

αίτηση του Καρανταγλή Αστέριου του Αργυρίου, την υπ΄ αριθ. 12013/30-6-2014 

αίτηση του Μπαραχάνου Παναγιώτη του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 12014/30-6-

2014 αίτηση του Γουργούρη Βασίλειου του Μενελάου, την υπ’ αριθ. 12015/30-6-

2014 αίτηση Γουργούρη Βασίλειου του Μενελάου, την υπ΄ αριθ. 12049/30-6-

2014 αίτηση του Γιαβρίδη Ιωάννη του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12050/01-07-2014 

αίτηση του Νικήτα Αθανάσιου του Νικολάου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 12051/01-07-

2014 αίτηση της Χαϊδευτού Βασιλικής του Κων/νου, την υπ’ αριθ. 12054/01-7-

2014 αίτηση του Κουρτέση Σωκράτη του Ιωάννη, την υπ΄ αριθ. 12055/1-7-2014 

αίτηση του Κουρτέση Σωκράτη, την υπ’ αριθ. 12059/1-7-2014 αίτηση του ∆ήµου 
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Θεόδωρου του Αριστοµένη, την υπ’ αριθ. 12060/1-7-2014 αίτηση του ∆ήµου 

Θεόδωρου του Αριστοµένη, την υπ’ αριθ. 12093/1-7-2014 αίτηση του Ζαχάρη 

Κων/νου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12094/1-7-2014 αίτηση του Καρίκα 

Θεόδωρου του Άγγελου, την υπ’ αριθ. 12096/1-7-2014 αίτηση του Καρίκα 

Άγγελου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 12097/1-7-2014 αίτηση του Καρίκα 

Αθανάσιου του Αγγέλου, την υπ’ αριθ. 12098/1-7-2014 αίτηση του Θεοδώρου 

Θεόδωρου του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12125/2-7-2014 αίτηση της Στέφου 

Άρτεµις του Στεφάνου, την υπ’ αριθ. 12126/2-7-2014 αίτηση της Παυλούδη 

Βασιλικής του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 12127/2-7-2014 αίτηση της Παυλούδη 

Βασιλικής του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 12129/2-7-2014 αίτηση του Παυλούδη 

Γεώργιου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 12139/2-7-2014 αίτηση του Γκαρλή 

Στάµου του Ελευθερίου, την υπ’ αριθ. 12167/2-7-2014 αίτηση του Κουκούτση 

∆ηµήτριου του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12169/2-7-2014 αίτηση του Ματζούλα 

∆ηµήτριου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12172/2-7-2014 αίτηση της Αναγνώστου 

Φανής του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12171/2-7-2014 αίτηση του Μπαλάση 

∆ηµήτριου του Θεοδοσίου, την υπ’ αριθ. 12174/2-7-2014 αίτηση της Καρακάση 

Αικατερίνης του Απόστολου, την υπ’ αριθ. 12175/2-7-2014 αίτηση της 

Καρακάση Αικατερίνης του Απόστολου, την υπ’ αριθ. 12177/2-7-2014 αίτηση 

του Θεοχάρη Αθανάσιου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12179/2-7-2014 αίτηση του 

Βογιατζή Αλέκου του Πρόδροµου, την υπ’ αριθ. 12182/2-7-2014 αίτηση του 

Πλευρίτη ∆ηµήτριου του Αθανασίου,  την υπ’ αριθ. 12183/2-7-2014 αίτηση του 

Μιχαλούδη Νικόλαου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 12184/2-7-2014 αίτηση του 

Μιχαλούδη Νικόλαου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 12275/3-7-2014 αίτηση του 

Μάρθα Ασηµάκη του Στυλιανού, την υπ’ αριθ. 12276/3-7-2014 αίτηση του 

Μάρθα Ασηµάκη του Στυλιανού, την υπ’ αριθ. 12277/3-7-2014 αίτηση του 

Γκιώργκη Γεώργιου του Αγγέλου, την υπ’ αριθ. 12278/3-7-2014 αίτηση του 

Φάκκα Χρήστου του Απόστολου, την υπ’ αριθ. 12279/3-7-2014 αίτηση του 

Φάκκα Χρήστου του Απόστολου, την υπ’ αριθ. 12281/3-7-2014 αίτηση του 

Πανισκάκη Ζαφείριου του Αλέξανδρου, την υπ’ αριθ. 12282/3-7-2014 αίτηση του 

Τσίγκα Γεώργιου του Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 12284/3-7-2014 αίτηση του 

Καραµπούκα Παύλου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12285/3-7-2014 αίτηση του 
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Γιαλιά Γεώργιου του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 12286/3-7-2014 αίτηση του 

Κοτζαρή Κων/νου του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12287/3-7-2014 αίτηση της 

Κοτζαρή Βασιλικής του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12303/3-7-2014 αίτηση της 

Αλµπάνη Ζωγράφως χα Χρήστου, την αίτηση του Γκιρτζιµάνη Σταύρου του 

Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 12317/4-7-2014 αίτηση του Πανισκάκη Εµµανουήλ του 

Νικολάου, την υπ’ αριθ. 12319/4-7-2014 αίτηση του Σπύρου Γεώργιου του 

Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 12335/4-7-2014 αίτηση του Σπύρου Γεώργιου του Ιωάννη, 

την υπ’ αριθ. 12344/4-7-2014 αίτηση του Μυλωνά Γρηγόριου του Μιχαήλ, την 

υπ’ αριθ. 12348/4-7-2014 αίτηση του Καγιαµπασλίδη Γεώργιου του Αναστασίου, 

την υπ’ αριθ. 12373/4-7-2014 αίτηση του Μπουλάκη Ιωάννη του Χαράλαµπου, 

την υπ’ αριθ. 12374/4-7-2014 αίτηση του Ευαγγελινού Αστέριου του Γεωργίου, 

την υπ’ αριθ. 12375/4-7-2014 αίτηση της Σώνη Ευθυµίας του Χρήστου, την υπ’ 

αριθ. 12376/4-7-2014 αίτηση του Μανιταρά ∆ηµήτριου του Παύλου, την υπ’ 

αριθ. 12378/4-7-2014 αίτηση του ∆ανιηλιδή Αθανασίου του Απόστολου 

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. 11912/27-6-2014, 11911/27-6-2014, 11910/27-6-2014, 11909/27-6-

2014, 11908/27-6-2014, 11874/27-6-2014, 11777/26-6-2014,. 11713/26-6-2014, 

11913/27-6-2014, 11914/27-6-2014, 11915/26-6-2014, 11916/27-6-2014, 

11917/27-6-2014, 11918/27-6-2014, 11986/30-6-2014, 11987/30-6-2014, 

11991/30-6-2014, 11992/30-6-2014, 11993/30-6-2014, 11994/30-6-2014, 

11995/30-6-2014, 11996/30-6-2014, 11999/30-6-2014, 12001/30-6-2014, 

12002/30-6-2014, 12003/30-6-2014, 12013/30-6-2014, 12014/30-6-2014, 

12015/30-6-2014, 12049/30-6-2014, 12050/01-07-2014, 12051/01-07-2014, 

12054/01-7-2014, 12055/1-7-2014, 12059/1-7-2014, 12060/1-7-2014, 12093/1-7-

2014, 12094/1-7-2014, 12096/1-7-2014, 12097/1-7-2014, 12098/1-7-2014, 

12125/2-7-2014, 12126/2-7-2014, 12127/2-7-2014, 12129/2-7-2014, 12139/2-7-

2014, 12167/2-7-2014, 12169/2-7-2014, 12172/2-7-2014, 12171/2-7-2014, 

12174/2-7-2014, 12175/2-7-2014, 12177/2-7-2014, 12179/2-7-2014, 12182/2-7-

2014,  12183/2-7-2014, 12184/2-7-2014, 12275/3-7-2014, 12276/3-7-2014, 
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12277/3-7-2014, 12278/3-7-2014, 12279/3-7-2014, 12281/3-7-2014, 12282/3-7-

2014, 12284/3-7-2014, 12285/3-7-2014, 12286/3-7-2014, 12287/3-7-2014, 

12303/3-7-2014, 12317/4-7-2014, 12319/4-7-2014, 12335/4-7-2014, 12344/4-7-

2014, 12348/4-7-2014, 12373/4-7-2014, 12374/4-7-2014, 12375/4-7-2014, 

12376/4-7-2014, 12378/4-7-2014 εισηγήσεις της Προϊσταµένης της Οικονοµικής 

υπηρεσίας 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καράβατου 

Κωνσταντίνου 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 357,90 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 74,72 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καλατζή 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 εφάπαξ καταβολή του ποσού 468,37 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 113,66 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Αγγελή Άγγελου του 

Αστερίου 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 61,50 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 32,86 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Αγγελή Άγγελου του 

Αστερίου 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 1.049,60 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 287,97 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Αργυρού Μαρίας 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 1.822,66 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 477,87 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουσκουβέλη – 

Θωµαίδη 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 1.200,60 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 52,80 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Θεοχάρη Βασίλειου 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 427,49 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 43,38 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Βαµµένου Αστέριου του 

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

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 1.058,58 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 275,34 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γαβρίλη Στυλιανού του 

Ευαγγέλου 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 3.648,77 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 707,92 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Μήλιου Φωτεινής του 

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

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 363,20 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 87,87 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σπυρόπουλου 

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

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 1.312,09 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 109,95 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παρούκα Χαϊδευτού 

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

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 386,90 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 47,72 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσιότρα Παύλου του 

Αναστασίου 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 71,00 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 40,74 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσιότρα Παύλου του 

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 256,60 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 51,80 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πονά Βασίλειου 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 10.539,42 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 3.924,77 Ευρώ. 

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

Αστερίου 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 5.788,10 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 4.060,39 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κολοφωτιά Στυλιανού 

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 972,80 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 127,28 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γιάννου 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 310,80 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 38,76 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Χαλκιαδούδη 

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 813,30 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 162,83 

Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Λειβαδιώτη Αθανάσιου 

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 700,90 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 49,68 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Λειβαδιώτη Αθανάσιου 

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 361,70 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 45,50 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσαντήλα Βασίλειου 

του Γρηγορίου 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 678,21 ευρώ, µε 

ΑΔΑ: 70ΓΦΩΞΜ-0ΦΜ
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 160,36 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσαντήλα Βασίλειου 

του Γρηγορίου 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 386,47 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 270,81 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσαντήλα Βασίλειου 

του Γρηγορίου 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 1.467,73 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 770,09 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Τσιάλιου Γεωργία 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 6.729,30 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.889,00 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καραµανώλη 

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 664,84 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 166,77 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Αγγελή 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 388,00 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 48,54 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παπαζιάκα Αργύριου 

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 857,10 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 180,80 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καρανταγλή 

Αστέριου 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 

1.743,24 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 211,72 

Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μπαραχάνου 

Παναγιώτη 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 

775,22 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 67,05 Ευρώ. 

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

του Μενελάου 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 4.548,47 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 712,96 Ευρώ. 

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

του Μενελάου 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 512,93 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 292,41 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γουργούρη Βασίλειου 

του Μενελάου 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 355,60 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 42,54 Ευρώ. 

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

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 720,22 ευρώ, µε 

ΑΔΑ: 70ΓΦΩΞΜ-0ΦΜ
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 169,12 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Χαϊδευτού Βασιλικής 

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 343,90 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 40,29 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουρτέση Σωκράτη 

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 870,46 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 112,59 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουρτέση Σωκράτη 

του Ιωάννη 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 2.862,80 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.546,02 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου Θεόδωρου του 

Αριστοµένη 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 9.391,69 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 6.024,37 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου Θεόδωρου του 

Αριστοµένη 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 6.186,15 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.936,62 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου Θεόδωρου του 

Αριστοµένη 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 3.462,90 ευρώ, µε 

ΑΔΑ: 70ΓΦΩΞΜ-0ΦΜ
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 839,10 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καρίκας Θεόδωρος 

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

51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 6.956,20 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.273,26 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καρίκα Θεόδωρου 

του Άγγελου 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 1.046,53 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 166,50 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καρίκα Θεόδωρου 

του Άγγελου 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 4.875,26 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 840,27 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Θεοδώρου Θεόδωρου 

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 1.638,78 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 263,67 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Θεοδώρου Θεόδωρου 

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 90,40 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 43,20 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Θεοδώρου Θεόδωρου 

του Νικολάου 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 306,00 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 200,05 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Παυλούδη Βασιλικής 

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 447,40 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 110,90 Ευρώ. 

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

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 2.764,80 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.759,26 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γκαρλή Στάµου 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 832,88 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 143,02 Ευρώ. 

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

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 521,04 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 51,54 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κουκούτση 

∆ηµήτριου 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 

1.164,41 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 154,85 

Ευρώ. 

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

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 611,20 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 83,88 Ευρώ. 

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

του Θεοδοσίου 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 408,60 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 46,89 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Καρακάση Αικατερίνη 

του Απόστολου 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 304,90 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 46,08 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Καρακάση Αικατερίνη 

του Απόστολου 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 2.770,37 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 2.852,83 Ευρώ. 

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

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 457,90 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 50,61 Ευρώ. 

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

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 6.902,13 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.125,75 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσάµη 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 514,55 ευρώ, µε 
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 166,15 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πλευρίτη ∆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 µε δόσεις καταβολή του ποσού 388,40 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 33,39 Ευρώ. 

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

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 225,73 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 147,41 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πλευρίτη ∆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 µε δόσεις καταβολή του ποσού 1.099,86 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 178,28 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μάρθα Ασηµάκη 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 455,10 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 116,45 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μάρθα Ασηµάκη του 

Στυλιανού 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 725,63 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 482,49 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μάρθα Ασηµάκη 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 1.831,12 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 553,41 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μάρθα Ασηµάκη 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 1.067,91 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 257,72 Ευρώ. 

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

Αποστόλου 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 434,52 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 292,37 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πανισκάκη Ζαφείριου 

του Αλέξανδρου 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 2.678,34 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 304,86 Ευρώ. 

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

Βασιλείου 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 187,95 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 105,28 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καραµπούκα Παύλου 

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 280,20 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 36,12 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γιαλιά Γεώργιου 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 280,72 ευρώ, µε 

ΑΔΑ: 70ΓΦΩΞΜ-0ΦΜ



47 
  

 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 43,00 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γιαλιά Γεώργιου 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 138,35 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 42,68 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Κοτζαρή Βασιλικής 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 522,98 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 109,35 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Αλµπάνη Ζωγράφω χα 

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 420,78 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 95,47 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Γκιρτζιµάνη Σταύρου 

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 808,25 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 145,44 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πανισκάκη 

Εµµανουήλ 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 

430,81 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 60,82 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σπύρου 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 1.768,80 ευρώ, µε 
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απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 398,04 Ευρώ. 

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

Ιωάννη 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 1.504,10 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.276,44 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μυλωνά Γρηγόριου 

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 342,50 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 42,82 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Καγιαµπασλίδη 

Γεώργιου του 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 

3.103,86 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 435,40 

Ευρώ. 

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

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 1.508,02 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 353,47 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ευαγγελινού 

Αστέριου 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 

1.446,75 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 256,40 

Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Σώνη Ευθυµίας του 

Χρήστου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 
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του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 82,60 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 24,48 Ευρώ. 

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

του Παύλου 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 973,28 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 136,12 Ευρώ. 

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

του Παύλου 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 973,28 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 136,12 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Τσουλναρά ∆έσποινας 

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 1.239,00 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 138,12 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ανιηλίδη Αθανάσιου 

του Απόστολου 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 651,60 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 26,08 Ευρώ. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  217/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  25η Ιουνίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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