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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 
 
         ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 (ΦΕΚ      
93/14.04.14 τεύχος Α'). 
ΣΥΝ. :  56 αιτήσεις ενδιαφεροµένων. 
 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'): 
Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, οι 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 κατα- βάλλει 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 επαναδέ- σµευση 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 πρωτοφει- λέτη 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, 

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. 

 

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

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 23046/10-7-14 αίτηση του ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014  ποσού 
667,84. 

2. Η υπ' αρ. πρωτ. 22961/10-7-14 αίτηση της ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Ε. για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014  ποσού 
2.672,32. 

3. Η υπ' αρ. πρωτ. 22959/10-7-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙ∆Η για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009  ποσού  905,40 µε 
έκπτωση 90,54 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 814,86 

4. Η υπ' αρ. πρωτ. 22949/10-7-2014 αίτηση του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014  ποσού 437,24 

5. Η υπ' αρ. πρωτ. 22962/10-7-2014 αίτηση της ΜΑΡΙΝΑΚΗ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 
για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014  ποσού 393,80 κ' για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν 
βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 476,63  µε έκπτωση 47,66 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 



428,97. 

6. Η υπ' αρ. πρωτ. 23568/15-7-2014 αίτηση του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 42,00 ευρώ µε 
έκπτωση 4,20 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 37,80 ευρώ & για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014  ποσού 
126,00 ευρώ . 

7. Η υπ' αρ. πρωτ. 23626/15-7-2014 αίτηση του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014  ποσού  361,64 ευρώ. 

8. Η υπ' αρ. πρωτ. 23561/15-7-2014 αίτηση της ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014  ποσού 
2.326,43 ευρώ. 

9. H υπ' αρ. πρωτ. 23774/16-07-2014 αίτηση του ΛΟΥΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 112,88 ευρώ µε 
έκπτωση 10,29 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 101,59 ευρώ και για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014  ποσού 
476,34 ευρώ. 

10. Η υπ' αρ. πρωτ. 23837/16-7-2014  αίτηση του ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η ΜΗΝΑ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 1.831,65 ευρώ µε 
έκπτωση 183,17 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 1.648,49 ευρώ κ΄για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
7.832,87 ευρώ. 

11. Η υπ' αρ. πρωτ. 23903/17-7-2014  αίτηση της  ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 59,26 ευρώ 
µε έκπτωση 5,93 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 53,33 ευρώ κ΄για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
295,30 ευρώ. 

12. Η υπ' αρ.πρωτ. 23927/17-7-2014  αίτηση της ΑΒΡΑΚΟΜΗΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 685,24 
ευρώ µε έκπτωση 68,52 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 616,72 ευρώ κ΄για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
ποσού 2.269,52 ευρώ. 

13. Η υπ' αρ. πρωτ. 24039/18-7-2014 αίτηση της ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗ MAΡΙΑΣ εξουσιοδοτηµένης 
από την ΛΕΜΠΙ∆ΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 384,06 ευρώ. 

14. Η υπ' αρ. πρωτ. 24080/18-7-2014 αίτηση της ΤΖΑΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014  ποσού 
174,33 ευρώ. 

15. Η υπ' αρ. πρωτ. 24290/21-7-2014 αίτηση της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΡΙ∆ΗΜΑ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
ποσού 137,54 ευρώ. 

16. Η υπ' αρ. πρωτ. 24511/23-7-2014 αίτηση της  ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΣΙΟΥΚΑ νοµίµου εκπροσώπου 
του ∆ΕΓΛΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σύµφωνα µε το αρ. 13754/2012 πληρεξούσιο για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
ποσού 395,20 ευρώ. 

17. Η υπ' αρ. πρωτ. 24566/23-7-2014 αίτηση του ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 



ποσού 723,19 ευρώ. 

18. Η υπ' αρ. πρωτ. 24709/24-7-2014 αίτηση της ΑΝΝΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
ποσού 2.385,78 ευρώ. 

19. Η υπ' αρ. πρωτ. 24806/25/7/2014 αίτηση του ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η  για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 1.028,68 ευρώ. 

20. Η υπ' αρ. πρωτ. 24835/25-7-2014 αίτηση του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΟΥ για τον αποβιώσαντα 
αδερφό του ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΡΟ για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 3.255,79 ευρώ. 

21. Η υπ' αρ. πρωτ. 24899/25-7-2014 αίτηση του ΗΡΑΚΛΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
ποσού 117,27 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. 22645/8-7-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΠΠΑ για τον αποβιώσαντα πατέρα 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΠΠΑ για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών ποσού 
108,59 (µε έκπτωση 10,86 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 97,73 ευρώ) και αφορούν οφειλές 
που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 ποσού 518,89 ευρώ σε 5 δόσεις  των 
110,90 ευρώ. 

2. Η υπ' αρ.πρωτ. 24261/21-7-2014 αίτηση του MIΧΑΗΛ ΤΕΧΛΙΚΙ∆Η  για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών ποσού 186,61 (µε έκπτωση 18,66 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 
167,95 ευρώ) και αφορούν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
ποσού 1.500,19 ευρώ σε 12 δόσεις  των 135, 67 ευρώ. 

3. Η υπ' αρ.πρωτ. 23916/17-7-2014 αίτηση της ΑΣΠΑΣΙΑΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ  για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών ποσού 1.759,25 (µε έκπτωση 175,93 δηλ. συνολικό 
ποσό πληρωµής 1.583,33 ευρώ) και αφορούν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 
& υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 
έως 14/04/2014 ποσού 6.048,67 ευρώ σε 32 δόσεις  των 222,44 ευρώ. 

 

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

1. Η υπ' αρ.πρωτ.22700/8-7-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΟΥΡΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 318,53 ευρώ σε 3 δόσεις  των 112,72 ευρώ. 

2. Η υπ' αρ.πρωτ. 22781/8-7-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 2.422,74 ευρώ σε 24 δόσεις  των 113,12 ευρώ. 

3. Η υπ' αρ.πρωτ. 22937/10-7-2014 αίτηση της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 431,22 ευρώ σε 4 δόσεις  των 115,20 ευρώ. 



4. Η υπ' αρ.πρωτ. 22965/10-7-2014 αίτηση του ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΑΤΑΛΑ ΛΟΥΪΖΟΥ-
ΙΩΑΝΝΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 
01.01.2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 4.758,11 ευρώ σε 24 δόσεις  των 223,70 
ευρώ. 

5. Η υπ' αρ.πρωτ. 22967/10-7-2014 αίτηση του ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΑΤΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 3.298,78 ευρώ σε 24 δόσεις  των 156,86 ευρώ. 

6. Η υπ' αρ.πρωτ. 22950/9-7-2014 αίτηση της ΤΣΙΒΡΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 3.115,09 ευρώ σε 24 δόσεις  των 146,66 ευρώ. 

7. Η υπ' αρ.πρωτ. 23231/11-7-2014 αίτηση του ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.049,77 ευρώ σε 11 δόσεις  των 102,89 ευρώ 

8. Η υπ' αρ.πρωτ. 23692/15-7-2014 αίτηση της εταιρείας ΘΕΑ-CY ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Α.Ε. για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 
01.01.2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 5.148,07 ευρώ σε 24 δόσεις  των 239,10 ευρώ 

9. Η υπ' αρ.πρωτ. 23184/11-7-2014 αίτηση του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 3.202,03 ευρώ σε 24 δόσεις  των 151,77 ευρώ 

10. Η υπ' αρ.πρωτ. 22643/8-7-2014 αίτηση του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΤΕΛΙΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.017,82 ευρώ σε 10 δόσεις  των 108,42 ευρώ 

11. Η υπ' αρ.πρωτ. 23198/11-7-2014 αίτηση του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 3.044,25 ευρώ σε 24 δόσεις  των 143,01 ευρώ 

12. Η υπ' αρ.πρωτ. 23402/14-7-2014 αίτηση της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙ∆ΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.566,53 ευρώ σε 17 δόσεις  των 102,08 ευρώ 

13. Η υπ' αρ.πρωτ. 23400/14-7-2014 αίτηση της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΡΡΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 475,07 ευρώ σε 5 δόσεις  των 101,11 ευρώ 

14. Η υπ' αρ.πρωτ. 23806/16-7-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΨΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 συνολικού 
ποσού 1.449,31 ευρώ σε 16 δόσεις  των 102,06 ευρώ 

15. Η υπ' αρ.πρωτ. 23816/16-7-2014 αίτηση του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΑΝΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 5.918,75 ευρώ σε 24 δόσεις  των 281,05 ευρώ 

16. Η υπ' αρ.πρωτ. 23808/16-7-2014 αίτηση της ΣΟΦΙΑΣ ΖΑΡΑΝΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 2.257,00 ευρώ σε 15 δόσεις  των 163,37 ευρώ 

17. Η υπ' αρ.πρωτ. 24048/18-7-2014 αίτηση της NTIΝΗ ΜΑΡΙΑΣ εξουσιοδοτηµένης από τον 
ΝΤΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.482,30 ευρώ σε 24 δόσεις 
των 115,10 ευρώ 

18. Η υπ' αρ.πρωτ.24054/18-7-2014 αίτηση της ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΦΩΣΤΗΡΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 3.593,87 ευρώ σε 24 δόσεις  των 168,50 ευρώ 

19. Η υπ' αρ.πρωτ.24308/21-7-2014 αίτηση της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΣΙΛΙΒΙ∆ΟΥ-ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΟΥ 
για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.317,75 ευρώ σε 24 δόσεις  των 107,10 ευρώ 

20. H υπ' αρ.πρωτ.24343/22-7-2014 αίτηση του ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΒΒΑ∆Α για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 



συνολικού ποσού 943,60 ευρώ σε 5 δόσεις  των 199,22 ευρώ 
21. H υπ' αρ.πρωτ.24495/23-7-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ για υπαγωγή σε 

ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 3.079,99 ευρώ σε 24 δόσεις  των 146,83 ευρώ 

22. H υπ' αρ.πρωτ.24503/23-7-2014 αίτηση της ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΜΠΡΕΝ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 972,90 ευρώ σε 10 δόσεις  των 104,80 ευρώ 

23. H υπ' αρ.πρωτ.24459/23-7-2014 αίτηση της ΙΩΑΝΝΑΣ  ΖΗΚΙ∆Η για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 889,14 ευρώ σε 9 δόσεις  των 106,61 ευρώ 

24. H υπ' αρ.πρωτ.17711/29-5-2014 αίτηση του ΑΝ∆ΡΕΑ  ΖΕΡΒΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.574,40 ευρώ σε 17 δόσεις  των 101,51 ευρώ 

25. H υπ' αρ.πρωτ.24519/23-7-2014 αίτηση της ΕΛΕΝΗΣ ΚΡΙΕΜΑ∆Η για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 879,43 ευρώ σε 9 δόσεις  των 102,53 ευρώ 

26. H υπ' αρ.πρωτ.24647/24-7-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΧΛΙΚΙ∆Η για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.111,03 ευρώ σε 12 δόσεις  των 101,55 ευρώ 

27. H υπ' αρ.πρωτ.24660/24-7-2014 αίτηση του WATSON DARREN - EDWARD (ΓΟΥΑΤΣΟΝ 
ΝΤΑΡΕΝ – ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ) για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που 
έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.363,10 ευρώ σε 12 
δόσεις  των 214,70 ευρώ 

28. H υπ' αρ.πρωτ.24733/24-7-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 373,39 ευρώ σε 3 δόσεις  των 127,63 ευρώ 

29. H υπ' αρ.πρωτ.24753/24-7-2014 αίτηση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΤΡΟΝΙΚΟΛΑ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 12.263,33 ευρώ σε 100 δόσεις  των 278,91 ευρώ 

30. H υπ' αρ.πρωτ.24785/25-7-2014 αίτηση της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΥ για την 
αποβιώσασα µητέρα της ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 συνολικού 
ποσού 635,78 ευρώ σε 6 δόσεις  των 110,62 ευρώ 

31. H υπ' αρ.πρωτ.24827/25-7-2014 αίτηση της ΕΛΕΝΗΣ ΜΟΥΤΑΦΙ∆ΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 2.071,17 ευρώ σε 23 δόσεις  των 101,09 ευρώ 

32. H υπ' αρ.πρωτ.24840/25-7-2014 αίτηση της ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 5.396,49 ευρώ σε 30 δόσεις  των 206,88 ευρώ 

 
 
       
 
                      Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
           ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
          
 


