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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
            ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει άρθρου 51 του Ν.4257/14 
(ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 4304/14 (ΦΕΚ 
234/23.10.2014 τεύχος Α'). 
 
ΣΥΝ. : 79 αιτήσεις ενδιαφεροµένων. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'):  
1.Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους ∆ήµους δύνανται να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως 
ακολούθως: 
Α) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις των 
σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009. 
 
Β) Όσες έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 δύνανται να ρυθµίζονται ως ακολούθως: 
 
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 
 
β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 
προστίµων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ µέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή 
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής και των προστίµων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ µέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε 
απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 
προστίµων. 

Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόµενων δόσεων ύστερα 
από σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 
Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των 
υπολοίπων και επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται 
µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων µονάδων ετησίως 
υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθµισης. 

2. Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
οφειλών µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµάτων µε τις 



προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, τόκους υπερηµερίας, ή τυχόν προβλεπόµενες λοιπές 
ρήτρες που τις επιβαρύνουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς δικαίωµα του οφειλέτη να ζητήσει 
την εξαίρεση µέρους αυτών. 

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση: 

α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιµα αυθαίρετων κατασκευών, 

β) οφειλές υπαγόµενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε 
δόσεις. 

Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών µε 
απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσµης 
καταβολής. 

3.Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στον οικείο ∆ήµο, το 
αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Για την υπαγωγή 
στη ρύθµιση το αίτηµα εξετάζεται από την οικονοµική επιτροπή του δήµου, η οποία αποφαίνεται 
µετά από σχετική εισήγηση του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου. 

4.Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθµιζόµενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιµων 
ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση και σε περίπτωση µη 
καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως µη υποβληθείσα, µη επιτρεποµένης της υποβολής νέας 
αίτησης. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων 
µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

5.Εφόσον ο οφειλέτης επιθυµεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, ίσο µε αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται, µε απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου της παραγράφου 3 της παρούσας. 

6.Στη ρύθµιση υπάγονται, µετά από επιλογή του οφειλέτη και: 

α) ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή 
στη ρύθµιση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, 

β) ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (Α' 238) ή άλλη ρύθµιση, των οποίων οι όροι 
τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήµατος για υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση, 

γ) οφειλές που µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση εκκρεµούν 
στα δικαστήρια µετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές οι 
οποίες εκκρεµούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του ν. 
1080/1980 ή έχουν συζητηθεί και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο 
δηµοτικό συµβούλιο µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

7.Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται µε συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης 
έχει καταβάλλει το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του: 

α) Ο δήµος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής 
ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσµευση αυτής σε περίπτωση 
καθυστέρησης καταβολής έστω και µίας εκ των δόσεων. 

β) Ο οφειλέτης καθίσταται δηµοτικά ενήµερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 
(Κ∆Κ). 

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο χρέη που 
ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που 
έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως 
ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν 
πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα 



της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. 

8.Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθµιση 
της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για 
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε 
ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής. 

9.Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή µέρους οφειλής 
δικαιούνται να ρυθµίσουν µόνο το µέρος αυτό της οφειλής µε τις παρούσες διατάξεις. 

10.Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί 
το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης. 

11.Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της 
οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξης του 
µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς, 

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο του ενός µήνα, 

γ) δεν υποβάλλει στο δήµο τις προβλεπόµενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των 
ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδηµούντων, µετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 
και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί µεταβολής της ακίνητης περιουσίας που 
προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις. 
 
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά, 
 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση. 
 
12.Ποσά που έχουν καταβληθεί µέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση δεν 
επιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται. 

13.Στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ηµοτικού 
Φόρου ∆ωδεκανήσου. 

14. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψήφισή του. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4304/14 (ΦΕΚ 234/23.10.2014 τεύχος Α'):  

1.α. To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Πάσης φύσεως ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου αυτών δύνανται να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως.» 

β. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 µετά τις λέξεις 
«σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009» προστίθεται η φράση «τηρουµένων πάντοτε των 
διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου». 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 αντικαθίσταται η φράση «µέχρι τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου» µε τη φράση «έως 30.10.2014». 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 «Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στον οικείο δήµο ή το νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30.11.2014. Επί των αιτήσεων 
αποφαίνονται, για µεν τις οφειλές προς το δήµο η οικεία οικονοµική επιτροπή, για δε τις οφειλές 
προς το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό συµβούλιο, µετά από σχετική 
εισήγηση του προϊσταµένου της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας, σε αµφότερες των ανωτέρω 
περιπτώσεων. » 



 

Σύµφωνα µε την υπ' αρ. πρωτ. 44366/19.11.2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.: 

 «...Επισηµαίνεται ότι η καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζεται για την υποβολή αίτησης 

υπαγωγής σε ρύθµιση παρατείνεται µέχρι την επόµενη εργάσιµη (αρ. 242, Α.Κ.), ήτοι την 1η 

∆εκεµβρίου 2014...» 

 

 Με βάσει τα ανωτέρω υποβλήθηκαν στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου οι παρακάτω  
αιτήσεις για εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών: 

1) Η υπ' αρ. πρωτ. 37948/1-12-14 αίτηση τoυ ΤΣΙΜΙΝΙΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ( ΚΩ∆. Οφειλέτη 
36910) για εφάπαξ  εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί: 
α) έως 31.12.2009 συνολικού ποσού  237,33 ευρώ, µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου,δηλ. 
συνολικό ποσό πληρωµής 213,60 ευρώ και β) από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού 
ποσού  325,08   ευρώ. 

2) Η υπ' αρ. πρωτ. 38089/1-12-14 αίτηση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ  ( ΚΩ∆. 
οφειλέτη 16226) για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 151,71 ευρώ. 

3) Η υπ' αρ. πρωτ. 38101/01-12-2014 αίτηση του ΛΕΚΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για οφειλές, 
στο όνοµα του αποθανόντος πεθερού του ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ( ΚΩ∆. Οφειλέτη 
19390) για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί έως 
31.12.2009 συνολικού ποσού  65,50 ευρώ, µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου,δηλ. συνολικό 
ποσό πληρωµής 58,95 ευρώ . 

4) Η υπ' αρ. πρωτ. 38102/01-12-2014 αίτηση του ΛΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑ ( ΚΩ∆. οφειλέτη 29847),  
για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
30/10/2014  ποσού 189,64 ευρώ. 

5) Η υπ' αρ. πρωτ. 38152/01-12-2014 αίτηση του ΥΦΑΝΤΗ  ΗΛΙΑ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 στο όνοµα 
του αποθανόντος πεθερού του ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε ΚΩ∆. οφειλέτη 
47033, ποσού 573,14 ευρώ .  

6) Η υπ' αρ. πρωτ. 38154/01-12-2014 αίτηση του ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΟΥ ( ΚΩ∆. οφειλέτη 
52858),για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014  ποσού 156,58 ευρώ. 

7) Η υπ' αρ. πρωτ. 38155/01-12-2014 αίτηση της ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑΣ  ( ΚΩ∆. οφειλέτη 
30823),για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014  ποσού 243,51 ευρώ. 
 

 

 Υποβλήθηκαν στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου οι παρακάτω αιτήσεις που αφορούν 
εφάπαξ εξόφληση και  ρύθµιση των υπολειπόµενων ληξιπρόθεσµων οφειλών σε δόσεις: 

 

1) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37799/28-11-2014 αίτηση του  ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ιδιοκτήτη του 
ακινήτου µε στοιχεία οφειλής στο όνοµα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΩ∆.46471  για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού 
ποσού   421,70  ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 
379,53 ευρώ & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί 
από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού  514,56 ευρώ,  σε   5   δόσεις. 

2) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37816/28-11-2014 αίτηση του ΞΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ νοµίµου εκπροσώπου 
της εταιρείας ΦΟΙ ΞΕΝΑΚΗ ΟΕ  µε ΚΩ∆. 7918  για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων 



οφειλών  που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού ποσού  202,45   ευρώ, µε 
έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου,δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 182,21 ευρώ & υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
30.10.2014 συνολικού ποσού  697,89   ευρώ,  σε   7 δόσεις . 

3) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37838/28-11-2014 αίτηση του ΧΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών, που εµφανίζονται στο όνοµα του αποθανόντα πατρός του ΧΙΩΤΗ 
ΑΓΓΕΛΟΥ µε ΚΩ∆.47993 και έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 222,45  µε έκπτωση 
10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 200,21 ευρώ & υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
30/10/2014 ποσού 3115,50 σε 24 δόσεις. 

4) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37842/28-11-2014 αίτηση του  ΠΟΝΤΙΚΗ ΜΙΛΤΙΑ∆Η  µε ΚΩ∆. 41296 
για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 29,50ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 26,55 ευρώ & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού  782,22 ευρώ, σε    8  δόσεις . 

5) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37844/28-11-2014 αίτηση του  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  µε ΚΩ∆. 
46414  για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 110,70ευρώ,  µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου,ηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 99,63 ευρώ & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 293,07 ευρώ, σε   3  δόσεις . 

6) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37851/28-11-2014 αίτηση του  ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, όπως εµφανίζονται στο όνοµα του αποθανόντα παππού 
του ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΩ∆.10215, και έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 195,55  ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου,δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 176,00 ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού  1742,19   ευρώ,σε  19 δόσεις.  
 

7) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37860/28-11-2014 αίτηση του ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, όπως εµφανίζονται στο όνοµα του αποθανόντα πατρός 
του  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝ µε ΚΩ∆. 50648 , και έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 195,19  ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου,δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 175,67 ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού  914,18 ευρώ,σε  10    δόσεις.  

8) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37872/28-11-2014 αίτηση της ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ  για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, όπως εµφανίζονται στο όνοµα ΣΠΑΝΟΥ∆Η  
ΚΥΡΑΣΤΑ µε ΚΩ∆.27326,  και έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού ποσού 76,28  
ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου,δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 68,,65 ευρώ &  
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 30/10/2014 συνολικού ποσού  974,43 ευρώ,σε  10    δόσεις.  

9)  Η υπ' αρ. Πρωτ. 37936/1-12-2014 αίτηση της ΒΛΑΜΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ενοικιάστριας 
του ακινήτου µε ληξιπρόθεσµες οφειλές στο όνοµα ΜΑΞΟΥΡΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΚΩ∆.12602 
για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού   109,75  ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 98,78ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 1.090,07    ευρώ,  σε  11 
δόσεις. 

10) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37941/1-12-2014 αίτηση του ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ µε 
ΚΩ∆.46413, δια χειρός ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατόπιν εξουσιοδοτήσεως,  για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού 
ποσού  110,00  ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 
99,00ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν βεβαιωθεί από 



01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 268,30 ευρώ,   σε   2     δόσεις. 

11) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37999/1-12-2014 αίτηση του ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  µε 
ΚΩ∆.6031   για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 
31.12.2009 συνολικού ποσού 31,22  ευρώ,  µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. 
συνολικό ποσό πληρωµής 28,10 ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών,  που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 261,38  
ευρώ,  σε   2   δόσεις. 

12) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38001/1-12-2014 αίτηση  του ΠΑΤΣΑΧΑΚΗ ΑΝ∆ΡΕΑ  µε ΚΩ∆.48162     
για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 68,90  ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 62,01 ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 1.120,43  ευρώ,  σε   12   
δόσεις 

13)  Η υπ' αρ. Πρωτ. 38085/1-12-2014 αίτηση του ΝΙΚΟΛΑΊ∆Η  ΝΙΚΟΛΑΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που εµφανίζονται στο όνοµα του αποθανόντα πατρός 
του  ΝΙΚΟΛΑΊ∆Η ΑΝΤΩΝΙΟΥ  µε ΚΩ∆. 9529 και έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 134,83 ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 121,35 ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 2792,44  ευρώ,  σε   24    
δόσεις. 

14) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38092/1-12-2014 αίτηση της ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ  µε 
ΚΩ∆.28409   για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί έως 
31.12.2009 συνολικού ποσού 158,36 ευρώ,µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. 
συνολικό ποσό πληρωµής 142,52 ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών,  που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 845,46  
ευρώ,  σε   9    δόσεις. 

15) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38095/1-12-2014 αίτηση του  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  µε 
ΚΩ∆.27052, δια χειρός της ενοικιάστριας του ακινήτου του ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΗ-ΛΑΣΠΑ,    
για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού  31,68 ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 28,51 ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 611,93ευρώ,  σε    6    δόσεις . 

16)  Η υπ' αρ. Πρωτ. 38114/1-12-2014 αίτηση της ΣΚΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗΣ   µε ΚΩ∆.26573 για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού 
ποσού 196,17  ευρώ,  µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 
176,55 ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν βεβαιωθεί 
από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 1265,22 ευρώ,   σε  13    δόσεις . 

17)   Η υπ' αρ. Πρωτ. 38115/1-12-2014 αίτηση  του ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΙΟΥ  για 
ληξιπρόθεσµες οφειλές, που εµφανίζονται στο όνοµα της αποθανούσης µητρός  του 
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ µε ΚΩ∆.46723 για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού ποσού 257,50   ευρώ, µε έκπτωση 
10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 231,75 ευρώ &  υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
30.10.2014 συνολικού ποσού 991,61 ευρώ, σε 10  δόσεις . 

18)   Η υπ' αρ. Πρωτ. 38124/1-12-2014 αίτηση του του ΜΙΣΣΑΚΙΑΝ ΙΑΚΩΒΟΥ    για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, όπως εµφανίζονται στο όνοµα της αποθανούσης 
ΓΚΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑΣ   µε ΚΩ∆. 33096 και  έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού 
ποσού 65,00  ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 
58,50 &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού  301,99 ευρώ,σε  3  δόσεις.  

19) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38126/1-12-2014 αίτηση του  ΜΙΣΣΑΚΙΑΝ ΙΑΚΩΒΟΥ  για εφάπαξ 



εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, όπως εµφανίζονται στο όνοµα της αποθανούσης 
ΜΙΣΣΑΚΙΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   µε ΚΩ∆. 31113 και έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 205,81  ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 185,23 &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού  792,55 ευρώ,σε  8 δόσεις.  

20) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38156/1-12-2014 αίτηση του ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ  µε ΚΩ∆. 9725  για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού 
ποσού 0,08   ευρώ,µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 0,07 
ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν βεβαιωθεί από 
01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 1339,31   ευρώ, ,  σε   14     δόσεις. 

21) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38166/1-12-2014 αίτηση  του ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ µε ΚΩ∆.8920 
για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 61,57 ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 55,41 ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 760,32 ευρώ,  σε  8   δόσεις. 

22) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38167/1-12-2014 αίτηση   της ΣΑΡΙΣΑΜΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ µε ΚΩ∆.39520   
για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 175,70 ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 158,13ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 2.104,67 ευρώ,   σε   24   
δόσεις. 

23)  Η υπ' αρ. Πρωτ. 38226/2-12-2014 αίτηση   του ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ µε ΚΩ∆.44551  
για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 132,01   ευρώ, µε έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου,δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 118,81 ευρώ &  υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 761,76   ευρώ  σε   8  δόσεις.. 

 Επίσης, υποβλήθηκαν οι παρακάτω  αιτήσεις για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
σε δόσεις: 
 

1) Η υπ' αρ. πρωτ. 36657/18-11-2014 αίτηση της  ΧΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, νόµιµης 
εκπροσώπου της εταιρείας ΧΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ µε ΚΩ∆. 48794 για ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών  της   που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 
συνολικού ποσού 207,47 ευρώ,σε  2 δόσεις. 

2) Η υπ' αρ. πρωτ. 36814/19-11-2014 αίτηση της ΚΑΡΙΠΠΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ για οφειλές 
που εµφανίζονται στο όνοµα της αποθανούσης µητρός της ΚΑΡΙΠΠΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑΣ µε 
ΚΩ∆.10787 για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών  της, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού 1301,70 ευρώ,σε  14 δόσεις. 

3) Η υπ' αρ. πρωτ. 37341/24-11-2014 αίτηση του ΜΠΙΑΖΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ για οφειλές που 
εµφανίζονται  στα  στοιχεία του πρώην ιδιοκτήτη του ακινήτου του, ΖΗΚΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
µε ΚΩ∆. 48584 και  έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014, συνολικού ποσού 
828,34 ευρώ, σε 8 δόσεις. 

4) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37497/25-11-2014 αίτηση της  ΜΙΣΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ για οφειλές που 
εµφανίζονται στο όνοµα του  αποθανόντος πατρός της ΜΙΣΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ µε 
ΚΩ∆.26900 για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών  της, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού 465,90 ευρώ,σε  4 δόσεις. 

5) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37628/26-11-2014 αίτηση της ΚΑΤΣΙΚΗ ΦΛΩΡΑΣ νέας ιδιοκτήτριας του 
ακινήτου µε στοιχεία οφειλής στο όνοµα ΜΠΕΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ , ΚΩ∆. οφειλέτη 9166, 
για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της  που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
30/10/2014 συνολικού ποσού 927,70 ευρώ,σε 10 δόσεις.  

6) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37751/28-11-2014 αίτηση του ΤΟΚΟΥΖΙ∆Η ΚΩΝ/ΝΟΥ για οφειλές που 
εµφανίζονται στο όνοµα του  αποθανόντος πατρός του ΤΟΚΟΥΖΙ∆Η ΙΩΣΗΦ  µε 
ΚΩ∆.27405,για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του  που έχουν βεβαιωθεί από 



01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού 9476,95 ευρώ,σε 24 δόσεις.  
7) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37815/28-11-2014 αίτηση  του ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ µε 

ΚΩ∆.32442  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014  ποσού 1825,01 ευρώ, σε 20 δόσεις. 

8) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37817/28-11-2014 αίτηση  του ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε 
ΚΩ∆.48304  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 1917,64 ευρώ, σε 21 δόσεις. 

 
9) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37820/28-11-2014 αίτηση  του ∆ΟΡΙΖΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ µε ΚΩ∆.51003 δια 

χειρός της συζύγου του ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τµηµατική καταβολή των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του,   που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 
1692,03 ευρώ, σε 19 δόσεις. 

10) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37821/28-11-2014 αίτηση  του ΤΑΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  µε ΚΩ∆ 
13443(δια χειρός της συζύγου του ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΛΙΚΗΣ κατόπιν εξουσιοδότησης) για 
τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί έως 
31.12.2009 ποσού 1.429,81 ευρώ σε 9 δόσεις. 

11) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37824/28-11-2014 αίτηση της ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ  µε την οποία 
ζητεί διευκόλυνση για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της,όπως 
εµφανίζονται στο όνοµα του αποθανόντος πατρός της  ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  µε 
ΚΩ∆.32903,   που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014, συνολικού ποσού 
2.108,20 ευρώ,σε 24 δόσεις. 

12) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37825/28-11-2014 αίτηση   της ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΟΥ ΟΛΓΑΣ µε ΚΩ∆.3708 
για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της, που έχουν βεβαιωθεί έως 
31.12.2009 συνολικού ποσού 1133,08 ευρώ σε 7 δόσεις , και για ληξιπρόθεσµες οφειλές 
που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 242,42 ευρώ σε 2 
δόσεις. 

13) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37828/28-11-2014 αίτηση του ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ   µε την 
οποία ζητεί διευκόλυνση για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, 
όπως εµφανίζονται στο όνοµα της αποθανούσης µητρός του ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
µε ΚΩ∆.38589,και έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού ποσού 624,94 ευρώ,σε 4 
δόσεις και  από 01/01/2010 έως 30/10/2014, συνολικού ποσού 1.619,56 ευρώ,σε 18 δόσεις. 

14) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37829/28-11-2014 αίτηση  του ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  για 
τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, οι οποίες εµφανίζονται στο όνοµα 
του αποθανόντος πατρός του ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ µε ΚΩ∆. 53088, που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 1533,89 ευρώ σε 16 δόσεις. 

15) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37837/28-11-2014 αίτηση της ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  µε ΚΩ∆.51830 για 
τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014  ποσού 2847,76 ευρώ σε 24 δόσεις. 

16) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37839/28-11-2014 αίτηση  του ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  µε ΚΩ∆. 
44880  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 3835,06 ευρώ σε 18 δόσεις. 

17) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37840/28-11-2014 αίτηση  του ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  µε ΚΩ∆. 
29196  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 1918,00 ευρώ σε 23 δόσεις 

18) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37841/28-11-2014 αίτηση  του ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   µε ΚΩ∆. 
46707 για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014  ποσού 1238,93 ευρώ, σε 13 δόσεις. 

19) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37843/28-11-2014 αίτηση  του ΜΠΑΚΟ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ µε ΚΩ∆. 
43190 για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 924,80 ευρώ, που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ευρώ σε 9 δόσεις. 

20) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37845/28-11-2014 αίτηση  της ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  µε ΚΩ∆. 



32165 για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της,  που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 1559,05 ευρώ,σε 17 δόσεις. 

21) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37846/28-11-2014 αίτηση  της ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΚΡΙΒΗΣ  µε ΚΩ∆. 
53013  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της  , που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 735,77 ευρώ σε 7 δόσεις. 

22) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37848/28-11-2014 αίτηση της ΛΟΥ∆ΑΡΟΥ ΑΝΝΑΣ, νέας ιδιοκτήτριας του 
ακινήτου µε  οφειλή στο όνοµα ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   µε ΚΩ∆.51384 για ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί  από 01/01/2010 έως 30/10/2014 
συνολικού ποσού  4240,47 ευρώ σε 22 δόσεις, 

23) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37849/28-11-2014 αίτηση  του ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ µε ΚΩ∆. 4443 
για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014  ποσού 2558,02 ευρώ σε 24 δόσεις. 

24) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37850/28-11-2014 αίτηση   του ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  µε 
ΚΩ∆.53267  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 2.108,53 ευρώ σε 23δόσεις. 

25) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37858/28-11-2014 αίτηση του ΛΑΜΠΡΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε την οποία 
ζητεί διευκόλυνση για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, οι οποίες 
εµφανίζονται στο όνοµα της αποθανούσης γιαγιάς του ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  µε 
ΚΩ∆.12106 και έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού ποσού 704,01 ευρώ,σε 4 δόσεις 
και από 01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού 1149,21 ευρώ,  ευρώ σε 12 δόσεις. 

26) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37859/28-11-2014 αίτηση του ΒΑΦΕΙΑ∆Η ΙΩΑΝΝΗ µε ΚΩ∆.7105 δια 
χειρός του ενοικιαστή του ακινήτου του ΣΦΗΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ για ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί  από 01/01/2010 έως 30/10/2014 
συνολικού ποσού  1167,06 ευρώ σε 12 δόσεις, 

27) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37876/28-11-2014 αίτηση  της ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,  για 
τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της, οι οποίες εµφανίζονται στο όνοµα 
του αποθανόντος συζύγου της ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ µε ΚΩ∆. 30886  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014  ποσού 1650,40 ευρώ,  σε 18 δόσεις. 

28) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37879/28-11-2014 αίτηση  της ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΛΕΝΗΣ για τµηµατική 
καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της, οι οποίες εµφανίζονται στο όνοµα του 
αποθανόντος πατρός της ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ µε ΚΩ∆.47056,που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 459,01 ευρώ,σε 4 δόσεις. 

29) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37938/28-11-2014 αίτηση  του ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ µε 
την οποία ζητεί διευκόλυνση για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της 
εταιρείας Χ & Χ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΜΕ ΚΩ∆.15532  της οποίας είναι νόµιµος 
εκπρόσωπος & διαχειριστής, που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014  ποσού 
41.493,35 ευρώ σε 24 δόσεις. 

30) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37944/1-12-2014 αίτηση  της ΣΙΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ µε ΚΩ∆. 46960  για 
τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της ,  που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 1688,89 ευρώ, σε 18 δόσεις. 

31) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37946/1-12-2014 αίτηση  του ΙΩΑΝΝΙ∆Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  µε 
ΚΩ∆.26322  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του,   που έχουν 
βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού ποσού 1733,92 ευρώ σε 11 δόσεις και  για 
ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού 
ποσού 2211,42 ευρώ σε 24 δόσεις. 

32) Η υπ' αρ. Πρωτ. 37983/1-12-2014 αίτηση  του ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  µε 
ΚΩ∆.43412 για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί 
έως 31.12.2009 συνολικού ποσού 363,50 ευρώ σε 2 δόσεις , και  για ληξιπρόθεσµες οφειλές 
που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 2.531,27 ευρώ σε 24 
δόσεις. 

33) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38053/1-12-2014 αίτηση  της ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ µε ΚΩ∆. 
48746  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών,  που έχουν βεβαιωθεί έως 
31.12.2009 συνολικού ποσού 1696,13 ευρώ σε 11 δόσεις και για ληξιπρόθεσµες οφειλές 
που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 4219,49 ευρώ σε 24 
δόσεις. 



34) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38083/1-12-2014 αίτηση   του ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ  µε ΚΩ∆. 25393  
για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 441,55 ευρώ σε 4 δόσεις. 

35) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38104/1-12-2014 αίτηση  του ΦΑΓΟΓΕΝΗ ΑΝ∆ΡΕΑ  µε ΚΩ∆. 7283  
  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του,  ποσού 3313,80 ευρώ, που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ευρώ σε 24 δόσεις. 

36) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38117/1-12-2014 αίτηση  του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ µε 
ΚΩ∆.9967  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 2215,98 ευρώ, σε 24 δόσεις. 

37) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38120/1-12-2014 αίτηση της  ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΡΩΞΑΝΗΣ  µε την οποία ζητεί 
διευκόλυνση για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της, οι οποίες 
εµφανίζονται στο όνοµα του αποθανόντος πατρός της ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ µε 
ΚΩ∆.8428 και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού 508,77 
ευρώ,  ευρώ σε 5 δόσεις. 

38) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38122/1-12-2014 αίτηση  του ΧΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ µε ΚΩ∆.10664  για 
τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του,  ποσού 541,96 ευρώ, που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ευρώ σε 5 δόσεις 

39) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38134/1-12-2014 αίτηση του ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για 
τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, οι οποίες εµφανίζονται στο όνοµα 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ µε ΚΩ∆.31936 και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
30/10/2014 συνολικού ποσού 304,37 ευρώ,  ευρώ σε 3 δόσεις. 

40) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38153/1-12-2014 αίτηση του ΜΑΥΡΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ως ενοικιαστή του 
ακινήτου ιδιοκτησίας ΧΑΡΙΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΩ∆.34138  για τµηµατική καταβολή των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών  που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού ποσού 454,33 
ευρώ σε 3 δόσεις και για ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
30.10.2014 συνολικού ποσού 1.392,03  ευρώ σε 15 δόσεις . 

41) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38157/1-12-2014 αίτηση του ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε ΚΩ∆. 10399, 
δια χειρός ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΚΩΝ/ΝΟΥ,για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού 1330,76 ευρώ,σε 14δόσεις.    

42) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38158/1-12-2014 αίτηση του ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΚΩΝ/ΝΟΥ   µε ΚΩ∆. 8875, για 
τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, ποσού 563,23ευρώ, που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ευρώ σε 6 δόσεις, 

43) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38159/1-12-2014 αίτηση του  ΛΑΖΑΡΙ∆Η  ΚΩΝ/ΝΟΥ  για οφειλές που 
εµφανίζονται στο όνοµα του αποθανόντος πατρός του ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ µε ΚΩ∆. 
9468 και έχουν έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 συνολικού ποσού 1330,76 
ευρώ,σε 14 δόσεις.    

44) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38162/1-12-2014 αίτηση  της ΣΤΡΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  µε ΚΩ∆.29884 
για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της,  που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 340,55 ευρώ,σε 3 δόσεις 

45) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38163/1-12-2014 αίτηση  της ΚΟΥΛΟΥΨΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ µε 
ΚΩ∆.6646  για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της ,  που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 1574,77 ευρώ, σε 17 δόσεις 

46) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38168/1-12-2014 αίτηση  του ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  µε ΚΩ∆. 38236  
για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 
συνολικού ποσού 304,16 ευρώ σε 2 δόσεις , και για ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 30.10.2014 συνολικού ποσού 1.944,70 ευρώ σε 21 δόσεις. 

47)  Η υπ' αρ. Πρωτ. 38169/1-12-2014 αίτηση  του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε ΚΩ∆. 
48674, δια χειρός της ενοικιάστριας του ακινήτου (στο οποίο είναι συνιδιοκτήτης µε την 
µητέρα του Παπανικολάου Κωνσταντία) Μοσχογιάννη Αργυρώς  για τµηµατική καταβολή 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του,   που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 30/10/2014 
ποσού 619,35 ευρώ, σε 6 δόσεις. 

48) Η υπ' αρ. Πρωτ. 38170/1-12-2014 αίτηση της ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ  µε 
ΚΩ∆. 30771, δια χειρός του ενοικιαστή  του ακινήτου της, ΜΙΣΣΑΚΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗ, για 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών  της   που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
30/10/2014 συνολικού ποσού 601,28 ευρώ,σε 6 δόσεις.  



49)  Η υπ' αρ. Πρωτ. 38267/2-12-2014 αίτηση  της ΚΟΛΑΊΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ  µε ΚΩ∆.48049  
για τµηµατική καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών της,  που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 30/10/2014 ποσού 860,42 ευρώ, σε 9 δόσεις. 

 
 Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση των 
ανωτέρω αιτήσεων.          
 
 
 

         Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
 
 
              ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙA 
 
  
 
            


