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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 28/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δεύτερη  (22η) 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 (λήψη απόφασης 

εντός τριών ηµερών για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών). 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

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

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών 

Αριθµός Απόφασης: 241 

     

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

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

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

τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών) και τόνισε ότι: 
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- Με την υπ’ αριθ. 13552/22-07-2014 αίτησή του, ο Μαυρουδής Γεώργιος του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13552/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μαυρουδή Γεώργιου του Μαυρουδή προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 2.753,95 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.488,38 € 

Προσαυξήσεις 1.265,57 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13549/22-07-2014 αίτησή του, ο Μαυρουδής Γεώργιος του 

Μαυρουδή 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. 13549/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μαυρουδή Γεώργιου του Μαυρουδή προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 917,06 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 727,33 € 

Προσαυξήσεις 189,73 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13537/22-07-2014 αίτησή του, ο Κοψίδης Γεώργιος του Αθανασίου 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13537/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κοψίδη Γεώργιου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 371,99 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 323,10 € 

Προσαυξήσεις 48,89 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13540/22-07-2014 αίτησή του, ο Κυριακίδης Σταύρος του Κυριάκου 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13540/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κυριακίδη Σταύρου του Κυριάκου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 13.704,38 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 6.621,22 € 

Προσαυξήσεις 7.083,16 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13541/22-07-2014 αίτησή του, ο Κυριακίδης Σταύρος του Κυριάκου 

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. 13541/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κυριακίδη Σταύρου του Κυριάκου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 3.344,71 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 2.625,65 € 

Προσαυξήσεις 719,06 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13542/22-07-2014 αίτησή του, ο Αλβανός Γρηγόριος του Γεωργίου 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13542/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κυριακίδη Σταύρου του Κυριάκου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.174,28 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.008,45 € 

Προσαυξήσεις 165,83 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13543/22-07-2014 αίτησή του, ο Γκότζιος Νικόλαος του Οδυσσέα 

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. 13543/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κυριακίδη Σταύρου του Κυριάκου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 402,33 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 363,41 € 

Προσαυξήσεις 38,92 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13545/22-07-2014 αίτησή του, ο Κατσιµπουρλιάς Χρήστος του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13545/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κυριακίδη Σταύρου του Κυριάκου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.126,28 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 631,27 € 

Προσαυξήσεις 495,01 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13544/22-07-2014 αίτησή του, ο Κατσιµπουρλιάς Χρήστος του 

Παντελή 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. 13544/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κατσιµπουρλιά Χρήστου του Παντελή προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 958,62 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 803,85 € 

Προσαυξήσεις 154,77 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13546/22-07-2014 αίτησή του, ο Τσιλιγκαρίδης Ευάγγελος του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13546/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τσιλιγκαρίδη Ευάγγελου του Θεοδώρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 251,51 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 237,23 € 

Προσαυξήσεις 14,28 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13499/21-07-2014 αίτησή του, ο ∆ελλής Ελευθέριος του Ελευθερίου 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13546/22-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

∆ελλή Ελευθερίου του Ελευθερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 919,06 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 870,70 € 

Προσαυξήσεις 48,36 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13498/21-07-2014 αίτησή του, ο Τζιρούδας Στέλιος του 

Κωνσταντίνου 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. 13498/21-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τζιρούδα Στέλιου του Κωνσταντίνου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.123,67 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 941,78 € 

Προσαυξήσεις 181,89 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13497/21-07-2014 αίτησή του, ο Σιµώνης Ιωάννης του Αργυρίου 

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. 13497/21-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σιµώνη Ιωάννη του Αργυρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 513,98 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 404,40 € 

Προσαυξήσεις 109,58 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13501/21-07-2014 αίτησή του, ο Kola Bardhok του Zef 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. 13501/21-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Bardhok του Zef προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 350,69 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 321,23 € 

Προσαυξήσεις 29,46 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13500/21-07-2014 αίτησή της, η Κυπραίου Θεοφανώ του Πέτρου 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13500/21-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κυπραίου Θεοφανώς του Πέτρου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 1.490,88 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.275,38 € 

Προσαυξήσεις 215,50 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13496/16-07-2014 αίτησή της, η Ουζούνη Αντιγόνη του 

Κωνσταντίνου 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. 13496/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Ουζούνη Αντιγόνης του Κωνσταντίνου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 5.409,75 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 4.323,56 € 

Προσαυξήσεις 1.086,19 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13495/16-07-2014 αίτησή της, η Ουζούνη Αντιγόνη του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13495/16-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Ουζούνη Αντιγόνης του Κωνσταντίνου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 24.210,84 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 14.518,05 € 

Προσαυξήσεις 9.692,79 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13494/21-07-2014 αίτησή του, ο Παπαδόπουλος Θεόφιλος του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13494/21-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Παπαδόπουλου Θεόφιλου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 236,08 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 183,87 € 

Προσαυξήσεις 52,21 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13493/21-07-2014 αίτησή του, ο Βουγιούκας Χριστόδουλος του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13493/21-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Βουγιούκα Χριστόδουλου του Ειρήναρχου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

265,94 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 213,30 € 

Προσαυξήσεις 52,64 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13380/18-07-2014 αίτησή του, ο Παντάλης Ιωάννης του Στεριανού 

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. 13380/21-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Παντάλη Ιωάννη του Στεριανού προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 599,02 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 480,40 € 

Προσαυξήσεις 118,62 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13376/18-07-2014 αίτησή του, ο Μπόλµατης Νικόλαος του Χρήστου 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13376/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μπόλµατη Νικόλαου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 134,66 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 111,50 € 

Προσαυξήσεις 23,16 € 

 

ΑΔΑ: ΩΝΜ4ΩΞΜ-ΧΗ8
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- Με την υπ’ αριθ. 13373/18-07-2014 αίτησή του, ο ∆ηµάκας Αντώνιος 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. 13373/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

∆ηµάκα Αντώνιου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 655,04 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 548,93 € 

Προσαυξήσεις 106,11 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13377/17-07-2014 αίτησή του, ο Σπανογιώργος Ιάκωβος του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13377/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σπανογιώργου Ιάκωβου του Λεωνίδα προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 517,12 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 468,19 € 

Προσαυξήσεις 48,93 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13372/18-07-2014 αίτησή της, η Μπετσιά Άννα του Νικολάου 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13372/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μπετσιά Άννας του Νικολάου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 280,83 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 250,50 € 

Προσαυξήσεις 30,33 € 

 

ΑΔΑ: ΩΝΜ4ΩΞΜ-ΧΗ8
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- Με την υπ’ αριθ. 13305/17-07-2014 αίτησή της, η Καβακιώτη Μερσίνα του Ιωάννη 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13305/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Καβακιώτη Μερσίνας του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 417,68 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 318,90 € 

Προσαυξήσεις 98,78 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13304/17-07-2014 αίτησή του, ο Σαπουνάς ∆ηµήτριος του  Χρήστου 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13304/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σαπουνά ∆ηµήτριου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 350,96 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 325,75 € 

Προσαυξήσεις 25,21 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13300/17-07-2014 αίτησή του, ο Κίκας Νικόλαος του Ιωάννη ζήτησε 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13304/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Νικόλαου του Ιωάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 984,98 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 947,10 € 

Προσαυξήσεις 37,88 € 

 

ΑΔΑ: ΩΝΜ4ΩΞΜ-ΧΗ8
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- Με την υπ’ αριθ. 13299/17-07-2014 αίτησή του, ο Σαπουνάς Στυλιανός του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13299/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σαπουνά Στυλιανού του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 264,52 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 249,40 € 

Προσαυξήσεις 15,12 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13297/17-07-2014 αίτησή της, η Χατζούδη Μαργαρίτα του 

Κωνσταντίνου 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. 13297/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Χατζούδη Μαργαρίτας του Κωνσταντίνου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 586,96 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 456,30 € 

Προσαυξήσεις 130,66 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13295/17-07-2014 αίτησή της, η Χατζούδη Μαργαρίτα του 

Κωνσταντίνου 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. 13295/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Χατζούδη Μαργαρίτας του Κωνσταντίνου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 263,75 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 158,03 € 

Προσαυξήσεις 105,72 € 

 

ΑΔΑ: ΩΝΜ4ΩΞΜ-ΧΗ8
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- Με την υπ’ αριθ. 13294/17-07-2014 αίτησή της, η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση  

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13294/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης  Χαλκιδικής προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 725,78 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 701,30 € 

Προσαυξήσεις 24,48 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13293/17-07-2014 αίτησή του, ο Μπιγήνας Παναγιώτης του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13294/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης  Χαλκιδικής προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 282,61 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 213,55 € 

Προσαυξήσεις 69,06 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13287/17-07-2014 αίτησή του, ο Καραγιώρας Μιχαήλ του Γεωργίου  

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13294/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Καραγιώρα Μιχαήλ του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 557,08 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 478,73 € 

Προσαυξήσεις 78,35 € 

 

ΑΔΑ: ΩΝΜ4ΩΞΜ-ΧΗ8
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- Με την υπ’ αριθ. 13330/18-07-2014 αίτησή του, ο Μεγγησίδης Πάρης του 

Κωνσταντίνου  ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13330/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μεγγησίδη Πάρη του Κωνσταντίνου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 437,85 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 308,07 € 

Προσαυξήσεις 129,78 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13353/18-07-2014 αίτησή του, ο Τορτοπίδης Λάζαρος 

(ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΣΙΘΩΝ)  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. 13353/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Τορτοπίδη Λάζαρου (ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΙΘΩΝ) προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 

16.034,15 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 13.125,67 € 

Προσαυξήσεις 2.908,48 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13368/18-07-2014 αίτησή του, ο Κολλαράς Αυγερινός του Χρήστου  

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13353/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Κολλαρά Αυγερινού του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 201,26 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 191,30 € 

Προσαυξήσεις 9,96 € 

ΑΔΑ: ΩΝΜ4ΩΞΜ-ΧΗ8
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- Με την υπ’ αριθ. 13231/17-07-2014 αίτησή του, ο Βαρβαριώτης Αναστάσιος του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13353/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Βαρβαριώτη Αναστάσιου του Χρήστου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 462,52 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 394,60 € 

Προσαυξήσεις 67,92 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13286/17-07-2014 αίτησή του, ο ∆ελλής Χρήστος του Γεωργίου  

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13286/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

∆ελλή Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 521,02 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 429,50 € 

Προσαυξήσεις 91,52 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13334/18-07-2014 αίτησή του, ο Σιδέρης Αστέριος 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. 13334/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Σιδέρη Αστέριου του Αθανασίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 631,77 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 511,00 € 

Προσαυξήσεις 120,77 € 

 

ΑΔΑ: ΩΝΜ4ΩΞΜ-ΧΗ8
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- Με την υπ’ αριθ. 13284/18-07-2014 αίτησή του, ο ∆ελλής Χρήστος του Γεωργίου  

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13284/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

∆ελλή Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 128,00 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 83,00 € 

Προσαυξήσεις 45,00 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13384/18-07-2014 αίτησή του, ο Βουλανάς Μιχαήλ του ∆ηµητρίου  

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13384/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Βουλανά Μιχαήλ του ∆ηµητρίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 793,49 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 679,49 € 

Προσαυξήσεις 114,00 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13385/18-07-2014 αίτησή του, ο Σακελλάρης Ζαφείριος του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13385/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

∆ελλή Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 390,72 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 364,70 € 

Προσαυξήσεις 26,02 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13385/18-07-2014 αίτησή του, ο Σακελλάρης Ζαφείριος του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13385/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

∆ελλή Χρήστου του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 390,72 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 364,70 € 

Προσαυξήσεις 26,02 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13386/18-07-2014 αίτησή του, ο Ματσούκης Μιχαήλ του Γιάννη   

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. 13386/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Ματσούκη Μιχαήλ του Γιάννη προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 957,79 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 795,74 € 

Προσαυξήσεις 162,05 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13288/17-07-2014 αίτησή του, ο Μπιγηνάς Παναγιώτης του 

Βασιλείου  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. 13288/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μπιγηνά Παναγιώτη του Βασιλείου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 337,88 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 174,50 € 

Προσαυξήσεις 163,38 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13538/22-07-2014 αίτησή του, ο Παπάς Γεώργιος του Στεριανού  

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. 13538/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Γεώργιου του Στεριανού προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 278,22 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 261,70 € 

Προσαυξήσεις 16,52 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13302/17-07-2014 αίτησή του, ο Μητσιάς Ιωάννης του Γεωργίου  

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13538/17-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μητσιά Ιωάννη του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 687,15 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 595,00 € 

Προσαυξήσεις 92,15 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 13383/18-07-2014 αίτησή του, ο Σιαρλής Άγγελος του Μόσχου  

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. 13383/18-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Μητσιά Ιωάννη του Γεωργίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 783,53 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 672,30 € 

Προσαυξήσεις 111,23 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 13490/21-07-2014 αίτησή του, ο Ξενάκης Κωνσταντίνος του 

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

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13490/21-07-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της οικονοµικής 

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

Ξενάκη Κωνσταντίνου του Ηρακλή προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 198,86 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 183,57 € 

Προσαυξήσεις 15,29 € 

 

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. 13552/22-07-2014 αίτηση του Μαυρουδή Γεώργιου του Μαυρουδή,  

την υπ’ αριθ. 13549/22-07-2014 αίτηση του  Μαυρουδή Γεώργιου του Μαυρουδή, την 

υπ’ αριθ. 13537/22-07-2014 αίτηση του Κοψίδη Γεώργιου του Αθανασίου, την υπ’ 

αριθ. 13540/22-07-2014 αίτηση του Κυριακίδη Σταύρου του Κυριάκου,  την υπ’ αριθ. 

13541/22-07-2014 αίτηση του  Κυριακίδη Σταύρου του Κυριάκου, την υπ’ αριθ. 

13542/22-07-2014 αίτηση του Αλβανού Γρηγορίου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 

13543/22-07-2014 αίτηση του Γκότζιου Νικόλαου του Οδυσσέα, την υπ’ αριθ. 

13545/22-07-2014 αίτηση του Κατσιµπουρλιά Χρήστου του Παντελή, την υπ’ αριθ. 

13544/22-07-2014 αίτηση του Κατσιµπουρλιά Χρήστου του Παντελή, την υπ’ αριθ. 

13546/22-07-2014 αίτηση του Τσιλιγκαρίδη Ευάγγελου του Θεοδώρου, την υπ’ αριθ. 

13499/21-07-2014 αίτηση του ∆ελλή Ελευθέριου του Ελευθερίου, την υπ’ αριθ. 

13498/21-07-2014 αίτηση του Τζιρούδα Στέλιου του Κωνσταντίνου, την υπ’ αριθ. 

13497/21-07-2014 αίτηση του Σιµώνη Ιωάννη του Αργυρίου, την υπ’ αριθ. 13501/21-
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07-2014 αίτηση του Kola Bardhok του Zef, την υπ’ αριθ. 13500/21-07-2014 αίτηση 

της Κυπραίου Θεοφανώς του Πέτρου, την υπ’ αριθ. 13496/16-07-2014 αίτηση της 

Ουζούνη Αντιγόνης του Κωνσταντίνου, την υπ’ αριθ. 13494/21-07-2014 αίτηση του 

Παπαδόπουλου Θεόφιλου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 13493/21-07-2014 αίτηση του 

Βουγιούκα Χριστόδουλου του Ειρήναρχου, την υπ’ αριθ. 13380/18-07-2014 αίτηση 

του Παντάλη Ιωάννη του Στεριανού, την υπ’ αριθ. 13376/18-07-2014 αίτηση του 

Μπόλµατη Νικόλαου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 13373/18-07-2014 αίτηση του 

∆ηµάκα Αντώνιου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 13372/18-07-2014 αίτηση της 

Μπετσιά Άννας του Νικολάου, την υπ’ αριθ. 13377/17-7-2014 αίτηση του 

Σπανογιώργου Ιάκωβου του Λεωνίδα, την υπ’ αριθ. 13305/17-07-2014 αίτηση της 

Καβακιώτη Μερσίνας του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 13304/17-07-2014 αίτηση του 

Σαπουνά ∆ηµήτριου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 13300/17-07-2014 αίτηση του Κίκα 

Νικόλαου του Ιωάννη, την υπ’ αριθ. 13299/17-07-2014 αίτηση του Σαπουνά 

Στυλιανού του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 13297/17-07-2014 αίτηση της Χατζούδη 

Μαργαρίτας του Κωνσταντίνου, την υπ’ αριθ. 13295/17-07-2014 αίτηση της 

Χατζούδη Μαργαρίτας του Κωνσταντίνου, την υπ’ αριθ. 13294/17-07-2014 αίτηση 

της Αστυνοµικής ∆/νσης Χαλκιδικής, την υπ’ αριθ. 13293/17-07-2014 αίτηση του 

Μπιγηνά Παναγιώτη του Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 13287/17-7-2014 αίτηση του 

Καραγιώρα Μιχαήλ του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 13330/18-07-2014 αίτηση του 

Μεγγησίδη Πάρη του Κωνσταντίνου, την υπ’ αριθ. 13353/18-07-2014 αίτηση του 

Τορτοπίδη Λάζαρου (ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΙΘΩΝ), την υπ’ αριθ. 13368/18-07-2014 αίτηση 

του Κολλαρά Αυγερινού του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 13231/17-07-2014 αίτηση του 

Βαρβαριώτη Αναστάσιου του Χρήστου, την υπ’ αριθ. 13286/17-07-2014 αίτηση του 

∆ελλή Χρήστου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 13334/18-07-2014 αίτηση του Σιδέρη 

Αστέριου του Αθανασίου, την υπ’ αριθ. 13284/17-07-2014 αίτηση του ∆ελλή 

Χρήστου του Γεωργίου, την υπ’ αριθ. 13384/18-07-2014 αίτηση του Βουλανά Μιχαήλ 

του ∆ηµητρίου, την υπ’ αριθ. 13385/18-07-2014 αίτηση του Σακελλάρη Ζαφείριου 

του Κατάκαλου, την υπ’ αριθ. 13386/18-7-2014 αίτηση του Ματσούκη Μιχαήλ του 

Γιαννή, την υπ’ αριθ. 13288/17-7-2014 αίτηση του Μπιγηνά Παναγιώτη του 

Βασιλείου, την υπ’ αριθ. 13538/22-07-2014 αίτηση του Παπά Γεώργιου του 

Στεριανού, την υπ’ αριθ. 13302/17-7-2014 αίτηση του Μητσιά Ιωάννη του Γεωργίου, 
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την υπ’ αριθ. 13383/18-7-2014 αίτηση του Σιαρλή Άγγελου του Μόσχου, την υπ’ 

αριθ. 13490/21-07-2014 αίτηση του Ξενάκη Κωνσταντίνου του Ηρακλή 

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. 13552/22-07-2014,  13549/22-07-2014, 13537/22-07-2014, 13540/22-07-

2014,  13541/22-07-2014, 13542/22-07-2014, 13543/22-07-2014, 13545/22-07-2014, 

13544/22-07-2014, 13546/22-07-2014, 13499/21-07-2014, 13498/21-07-2014, 13497/21-

07-2014, 13501/21-07-2014, 13500/21-07-2014, 13496/16-07-2014, 13494/21-07-2014, 

13493/21-07-2014, 13380/18-07-2014, 13376/18-07-2014, 13373/18-07-2014, 13372/18-

07-2014, 13377/17-7-2014, 13305/17-07-2014, 13304/17-07-2014, 13300/17-07-2014, 

13299/17-07-2014, 13297/17-07-2014, 13295/17-07-2014, 13294/17-07-2014, 13293/17-

07-2014, 13287/17-7-2014, 13330/18-07-2014, 13353/18-07-2014, 13368/18-07-2014, 

13231/17-07-2014, 13286/17-07-2014, 13334/18-07-2014, 13284/17-07-2014, 13384/18-

07-2014, 13385/18-07-2014, 13386/18-7-2014, 13288/17-7-2014, 13538/22-07-2014, 

13302/17-7-2014, 13383/18-7-2014, 13490/21-07-2014 εισηγήσεις της Προϊσταµένης της 

Οικονοµικής υπηρεσίας 

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

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

του Μαυρουδή 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 1.488,38 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.265,57 Ευρώ. 

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

του Μαυρουδή 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 727,33 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 189,73 Ευρώ. 
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- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κοψίδη Γεώργιου του 

Αθανασίου 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 323,10 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 48,89 Ευρώ. 

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

του Κυριάκου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.009, σύµφωνα µε το άρθρο 

51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 6.621,22 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 7.083,16 Ευρώ. 

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

του Κυριάκου 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 2.625,65 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 719,06 Ευρώ. 

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

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 1.008,45 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 165,83 Ευρώ. 

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

του Οδυσσέα 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 363,41ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 38,92 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κατσιµπουρλιά 

Χρήστου του Παντελή 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 631,27 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 495,01 Ευρώ. 
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- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κατσιµπουρλιά 

Χρήστου του Παντελή 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 803,85 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 154,77 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τσιλιγκαρίδη 

Ευάγγελου 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 

237,23 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 14,28 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ελλή Ελευθέριου 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 870,70 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 48,36 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τζιρούδα Στέλιου του 

Κωνσταντίνου 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 941,78 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 181,89 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σιµώνη Ιωάννη 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 404,40 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 109,58 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Kola Bardhok του Zef 

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 321,23 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 29,46 Ευρώ. 
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- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Κυπραίου Θεοφανώς 

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

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 1.275,38 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 215,50 Ευρώ. 

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

του Κωνσταντίνου 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 4.323,56 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.086,19 Ευρώ. 

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

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

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 14.518,05 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 9.692,79 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Ουζούνη Αντιγόνης του 

Κωνσταντίνου 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 183,87 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 52,21 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Βουγιούκα 

Χριστόδουλου του Ειρήναρχου 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 213,30 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 52,64 

Ευρώ. 

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

Στεριανού 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 480,40 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 118,62 Ευρώ. 
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- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παντάλη Ιωάννη του 

Στεριανού 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 111,50 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 23,16 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµάκα Αντώνιου του 

Αθανασίου 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 548,93 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 106,11 Ευρώ. 

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

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

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 250,50 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 30,33 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σπανογιώργου Ιακώβου 

του Λεωνίδα 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 468,19 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 48,93 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Καβακιώτη Μερσίνας 

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

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 318,90 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 98,78 Ευρώ. 

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

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

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 325,75 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 25,21 Ευρώ. 

ΑΔΑ: ΩΝΜ4ΩΞΜ-ΧΗ8



25 
  

 

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

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

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 947,10 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 37,88 Ευρώ. 

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

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

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 249,40 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 15,12 Ευρώ. 

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

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

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 456,30 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 130,66 Ευρώ. 

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

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

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 158,03 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 105,72 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Αστυνοµικής ∆/νσης 

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

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 701,30 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 Μπιγηνά Παναγιώτη 

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

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 213,55 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 69,06 Ευρώ. 

ΑΔΑ: ΩΝΜ4ΩΞΜ-ΧΗ8



26 
  

 

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

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

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 478,73 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 78,35 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μεγγησίδη Πάρη του 

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

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 308,07 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 129,78 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Τορτοπίδη Λάζαρου 

(ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΙΘΩΝ) προς το ∆ήµο, έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 13.125,67 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού, 2.908,48 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Κολλαρά Αυγερινού του 

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

4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 191,30 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού,9,96 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Βαρβαριώτη 

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

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 394,60 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 67,92 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ελλή Χρήστου του 

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

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 429,50 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 91,52 Ευρώ. 
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- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σιδέρη Αστέριου του 

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

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 511,00 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 120,77 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ελλή Χρήστου του 

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

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 83,00 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 45,00 Ευρώ. 

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

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

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 679,49 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 114,00 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σακελλάρη Ζαφείριου 

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

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 364,70 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 26,02 Ευρώ. 

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

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

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 795,74 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 162,05 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Μπιγηνά Παναγιώτη 

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

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 174,50 ευρώ, µε 

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

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 163,38 Ευρώ. 
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- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Παπά Γεώργιου του 

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

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 261,70 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 16,52 Ευρώ. 

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

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

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 595,00 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 92,15 Ευρώ. 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Σιαρλή Άγγελου του 

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

4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 672,30 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 111,23 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ξενάκη Κωνσταντίνου 

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

Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 183,57 ευρώ, µε απαλλαγή 

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

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 15,29 Ευρώ. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  241/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22η Ιουλίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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