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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 25ης-6-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..234/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..25ης/6/2014.. της ..15ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..25η Ιουνίου 2014.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..20745/20-6-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 25-
6-2014, του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου Τούλα-
Ευστατία Βαφειάδου προκειµένου να αντιµετωπιστεί δαπάνη που προέκυψε σχετικά µε 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014, για δηµοσιεύσεις, στην εφηµερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», συνολικού ποσού 90,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του από 18/06/2014 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 
την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ 
Εξοπλισµού κτιρίων (συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών µηχανηµάτων 
και ψυκτών πόσιµου νερού» και λήψη σχετικής απόφασης». 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει 

Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου ο.ε. 2014, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Επισκευή Βλάβης στο Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ροδόπολης  ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού 
Συγκροτήµατος Τύπου Booster σε Υπόγειο Φρεάτιο στην Οδό Θεµιστοκλέους στη 
∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση 
Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014»           
ΘΕΜΑ 9ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ              
ΜΕ ΑΡ. 3221/14  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 3ου Τµήµατος του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τµήµα 
εργατικών  διαφορών)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περι προσβολής της µε αρ. 4/14 απόφασης της 
Α/βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης  ∆ασικων Αµφισβητήσεων και ορισµού δικηγόρου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αµοιβής δικηγόρου, Παναγιώτη 
Κ. Ζυγούρη». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού 
2.380.57 € λόγω ανάκλησης χρηµατοδότησης του έργου «Αναβάθµιση µέρους του 
αστικού κέντρου Κοιν. Κρυονερίου – Πρόγραµµα Πράσινη Ζωή για την Πόλη»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
2. Κοντάκης Κυριάκος   Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη  Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής    
5. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
 
  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
Η ∆Σ κ. Τζανετή Αγάθη-Έλλη απείχε της συζήτησης του 2ου και 3ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης δηλώνοντας κώλυµα αφού συµµετείχε στην γνωµοδοτική επιτροπή. 
Ο ∆Σ κ. Κοντάκης Κυριάκος απείχε της συζήτησης του 10ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης προσήλθε µετά τη ψήφιση του 1ου Εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
και απεχώρησε µετά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..234/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει 

Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')» 
 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 

 
 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. 
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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 
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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 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: 
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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 είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και 
µετά, 
 
δ) 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. 
 
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. 18012/02-06-14 αίτηση της ΣΟΥΜΕΛΑ ΤΕΧΛΙΚΙ∆ΟΥ για λογαριασµό 
του θανόντος πατέρα της επ' ονόµατι Τεχλικίδη Κυριάκου για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 1.842,78 ευρώ 
εφάπαξ. 

2) Η υπ' αρ. πρωτ. 18015/02-06-14 αίτηση της ΣΟΥΜΕΛΑ ΤΕΧΛΙΚΙ∆ΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014  ποσού 445,65 ευρώ  

3) Η υπ' αρ. πρωτ. 18013/02-06-14 αίτηση του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΛΙΚΙ∆Η  για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 536,94 ευρώ. 

4) Η υπ' αρ.πρωτ. 17807/30-05-14 αίτηση του ΖΗΚΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.027,94 ευρώ. 
 
5) Η υπ' αρ.πρωτ. 18682/05-06-14 αίτηση του ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΒΑΣIΛΕΙΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 942,27 ευρώ. 
 
6) Η υπ' αρ.πρωτ.18675/05-06-2014αίτηση του ΖΗΚΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΟΥ  για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών ποσού 2.876,89. 
 
7) Η υπ' αρ.πρωτ. 19210/11-06-14 αίτηση του ΚΑΛΑΠΟΘΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών  που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 716,18 ευρώ. 
 
8) Η υπ' αρ.πρωτ. 19507/12-06-14 αίτηση της ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού 
ποσού 263,76 µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. Συνολικό ποσό πληρωµής 237,38 
ευρώ και εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 306,50 ευρώ για 
οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 . 
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9) Η υπ' αρ.πρωτ. 19620/12-06-14 αίτηση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 138 ευρώ. 
 
10) Η υπ' αρ.πρωτ. 19618/12-06-14 αίτηση της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΑΟΥΞΗΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών επ' ονόµατι του αποβιώσαντος πατέρα της 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού ποσού 42,32 
µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου( δηλ. Συνολικό ποσό πληρωµής 38,09 ευρώ) και 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 499,25 ευρώ για οφειλές 
που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014( τελικό συνολικό ποσό 
πληρωµής 537,34 ευρώ). 
 
11) Η υπ' αρ.πρωτ. 19860/16-06-14 αίτηση της ΝΤΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ επ' ονόµατι 
της θανόντος µητέρας της ΛΙΝΑΡ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών της συνολικού ποσού 301,27 ευρώ, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 µε 
έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 271,14 ευρώ. 
 
12) Η υπ' αρ.πρωτ. 20063/16-06-14 αίτηση του ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΠΑΤΑΤΖΗ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1,093,14 ευρώ. 
 
13) Η υπ' αρ.πρωτ. 20061/16-06-14 αίτηση του ∆ΕΛΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας ∆ΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών συνολικού ποσού 602,46 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 . 
 
14) Η υπ' αρ.πρωτ. 20179/17-06-14 αίτηση του ΦΥΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για λογαριασµό 
του Σιδηρόγλου Ηλία ως εκµισθωτή του ακινήτου για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
168,12 ευρώ. 
 
15) Η υπ' αρ.πρωτ. 20295/18-06-14 αίτηση του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.524,81 ευρώ. 
 
16) Η υπ' αρ.πρωτ. 20315/18-06-14 αίτηση του ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η ΚΟΣΜΑ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 434,29 ευρώ. 
 
17) Η υπ' αρ.πρωτ. 20331/18-06-14 αίτηση της ΚΟΡΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 69 ευρώ. 
 
18) Η υπ' αρ.πρωτ. 20182/17-06-14 αίτηση του ΣΠΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 428,06 ευρώ. 
 
19) Η υπ' αρ.πρωτ. 20514/19-06-14 αίτηση της ΛΥΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 659,89 ευρώ. 
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20) Η υπ' αρ.πρωτ. 20517/19-06-14 αίτηση του ΡΟΜΠΟΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 946,05 ευρώ. 
 
21) Η υπ' αρ.πρωτ. 20588/19-06-14 αίτηση της ΠΕΖΑ ΜΑΡΙΑΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 441,30 ευρώ. 
 
22) Η υπ' αρ.πρωτ. 20515/19-06-14 αίτηση της ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥ∆ΙΑΣ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 595,78 ευρώ. 
 
23) Η υπ' αρ.πρωτ. 20600/19-06-14 αίτηση του ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 230,18 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. 18959/10-06-2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών ποσού 460,29 ( µε έκπτωση 10% δηλ. Συνολικό 
ποσό πληρωµής 414,26 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 2.401,01 σε 24 δόσεις.  

2) Η υπ' αρ.πρωτ. 19076/10-06-2014 αίτηση του ΛΕΠΑΤΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 982,38 για την εταιρεία 
ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. “Ο ΣΤΑΘΜΟΣ” και για 
οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 & υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του λόγω εκµίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε. 
ποσού 6.989,64 σε 48 δόσεις. . 

3) Η υπ' αρ.πρωτ. 19069/10-06-2014 αίτηση του ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 211,00 (µε έκπτωση 
10%, δηλ. Συνολικό ποσό πληρωµής 189,90 ευρώ) & υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.274,90 σε 14 δόσεις. 

4) Η υπ' αρ. πρωτ. 19644/12-06-2014 αίτηση της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΑΟΥΞΗΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 108,06 (µε έκπτωση 10%, δηλ. 
Συνολικό ποσό πληρωµής 97,25 ευρώ) & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.682,80 σε 18 δόσεις. 

5) Η υπ' αρ. πρωτ. 19596/12-06-2014 αίτηση του ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 103,35 (µε έκπτωση 10%, δηλ. 
συνολικό ποσό πληρωµής 93,02 ευρώ) & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1020,20 σε 11 δόσεις. 

 
 
 Επίσης, υποβλήθηκαν οι παρακάτω  αιτήσεις για ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών σε δόσεις: 
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1) Η υπ' αρ. πρωτ. 17834/30-05-2014 αίτηση του ΠΑΡΝΑΣΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 576,27 ευρώ που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 6 δόσεις. 
 
2)Η υπ' αρ. πρωτ. 18448/04-06-2014 αίτηση του ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 495,61 ευρώ σε 5 δόσεις. 
 
3)Η υπ' αρ. πρωτ. 18446/04-06-2014 αίτηση του ΡΟΥΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1187,67 ευρώ σε 13 δόσεις. 
 
4)Η υπ' αρ. πρωτ. 18501/04-06-2014 αίτηση του ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 466,98 σε 4 δόσεις. 
 
5) Η υπ' αρ. πρωτ. 18681/05-06-2014 αίτηση του Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως 
νόµιµου εκπρόσωπου της εταιρείας Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 499,34 ευρώ σε 5 δόσεις. 
 
6) Η υπ' αρ. πρωτ. 18133/03-06-2014 αίτηση της ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ µε την 
οποία εξουσιοδοτεί τον Αντώνη Κρέντς για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
584,96 ευρώ σε 6 δόσεις. 
 
7) Η υπ' αρ. πρωτ. 18749/05-06-2014 αίτηση του ΜΠΡΙΜΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2793,41 ευρώ σε 24 δόσεις. 
 
8) Η υπ' αρ. πρωτ. 15687/12-05-2014 αίτηση του ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2338,86 ευρώ σε 24 δόσεις. 
 
9) Η υπ' αρ. πρωτ. 19261/11-06-2014 αίτηση του ΓΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 45.884,73 ευρώ σε 30 δόσεις. 

10) Η υπ' αρ. πρωτ. 19218/11-06-2014 αίτηση του ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01.01.2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.251,87 ευρώ σε 12 δόσεις. 

11) Η υπ' αρ. πρωτ. 19319/11-06-2014 αίτηση του ΚΙΟΛΕΙ∆Η ΘΕΟΧΑΡΗ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1610,61 ευρώ σε 10 δόσεις. 

12) Η υπ' αρ. πρωτ. 19371/11-06-2014 αίτηση του ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-
ΙΩΑΝΝΗΣ για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 739,41 ευρώ σε 7 δόσεις. 

13) Η υπ' αρ. πρωτ. 19740/13-06-2014 αίτηση του ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 3.981,47 ευρώ σε 24 δόσεις. 
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14) Η υπ' αρ. πρωτ. 19735/13-06-2014 αίτηση του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.423,27 ευρώ σε 24 δόσεις. 

15) Η υπ' αρ. πρωτ. 19216/11-06-2014 αίτηση της ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ∆ΑΝΑΗΣ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 587,65 ευρώ σε 6 δόσεις. 

16) Η υπ' αρ. πρωτ. 19612/12-06-2014 αίτηση του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΖΑ δια 
πληρεξουσίου εκπροσώπου του Γερασίµου Συνοδινού νοµίµου εκπροσώπου της 
εταιρείας Χ.Π. ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Α.Ε. για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 10.199,70 
σε 72 δόσεις. 

17) Η υπ' αρ. πρωτ. 19260/11-06-2014 αίτηση του ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 
31/12/2009 συνολικού ποσού 2.840,20 σε 18 δόσεις & σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.909,89 σε 21 δόσεις. 

18) Η υπ' αρ. πρωτ. 20184/17-06-2014 αίτηση της ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 403,37 ευρώ σε 4 δόσεις. 

19) Η υπ' αρ. πρωτ. 19989/16-06-2014 αίτηση της ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΣΟΥΖΑΝΑΣ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 284,56 ευρώ σε 2 δόσεις. 

20)Η υπ' αρ. πρωτ. 20023/16-06-2014 αίτηση της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΩΝΗ για 
λογαριασµό οφειλής, που έχει βεβαιωθεί εκ παραδροµής λόγω µη ενηµέρωσης του 
∆ήµου στο όνοµα ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.177,83 σε 12 δόσεις. 

21)Η υπ' αρ. πρωτ. 20032/16-06-2014 αίτηση της ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΣ ΣΚΑΛΚΟΤΟΥ για 
οφειλή του αποβιώσαντα συζύγου της ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.639,87 ευρώ σε 17 δόσεις. 

22) Η υπ' αρ. πρωτ. 19977/16-06-2014 αίτηση του ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΟΥΡΙ∆Η  για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 3.394,79 ευρώ σε 12 δόσεις. 

23)Η υπ' αρ. πρωτ. 20008/16-06-2014 αίτηση του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΨΙΑ ως µισθωτή του 
ακινήτου που ανήκει στην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 588,19 ευρώ σε 6 δόσεις. 

24) Η υπ' αρ. πρωτ. 20115/17-06-2014 αίτηση του ΜΠΟΡΑ ΑΓΓΕΛΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 218,39 ευρώ σε 2 δόσεις. 

25) Η υπ' αρ. πρωτ. 20173/17-06-2014 αίτηση του ΜΠΡΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (επ' ονόµατι της 
ΓΙΑΝΝΑΚΟ∆ΗΜΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ για ληξιπρόθεσµες οφειλές που είναι ο ίδιος 
υπεύθυνος ως ενοικιαστής του ακινήτου) για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.538,62 ευρώ σε 16 δόσεις. 
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26) Η υπ' αρ. πρωτ. 20171/17-06-2014  αίτηση του ΦΥΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.142,07 ευρώ σε 24 δόσεις. 

27) Η υπ' αρ. πρωτ. 20232/17-06-2014  αίτηση του ΛΕΠΑΤΑΤΖΗ ΚΟΣΜΑ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 15.226,53 ευρώ σε 72 δόσεις. 

28) Η υπ' αρ. πρωτ. 20378/18-06-2014  αίτηση του ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατά 
εξουσιοδότητση της µητέρας του ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑΣ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 777,03 ευρώ σε 8 δόσεις.   

29) Η υπ' αρ. πρωτ. 20593/19-06-2014  αίτηση του ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 420,72 ευρώ σε 4 δόσεις. 

30) Η υπ' αρ. πρωτ. 20546/19-06-2014  αίτηση της ΜΑΚΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΣ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 1.395,02 ευρώ σε 15 δόσεις. 

31) Η υπ' αρ. πρωτ. 20545/19-06-2014  αίτηση του ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 356,59 ευρώ σε 3 δόσεις. 

32) Η υπ' αρ. πρωτ. 20504/19-06-2014  αίτηση του ΣΟΡΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 4.883,12 ευρώ σε 24 δόσεις. 

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

Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Στη συγκεκριµένη περίπτωση 
παρατηρούνται πέντε ληξιπρόθεσµες οφειλές από τέλη ύδρευσης, που κυµαίνονται από 
5.000 έως 45.000 ευρώ, εκτός των δεκάδων άλλων που κυµαίνονται από 1.500 έως 
5.000 ευρώ, για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις όσον αφορά την αµέλεια 
είσπραξής των έγκαιρα πριν φτάσουν στα δυσθεώρητα αυτά ύψη. 
Κατόπιν τούτων, και παρά το ότι δεν διαφωνώ µε τις προβλεπόµενες από το νόµο 
προβλεπόµενες εν λόγω ρυθµίσεις, θα ψηφίσω λευκό» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') 
� Τις υποβληθείσες αιτήσεις 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ & 2 ΛΕΥΚΕΣ 
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 Οι ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και Ζαµάνης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους 
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

Εγκρίνει τις παρακάτω αιτήσεις για εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών: 

1) Η υπ' αρ. πρωτ. 18012/02-06-14 αίτηση της ΣΟΥΜΕΛΑ ΤΕΧΛΙΚΙ∆ΟΥ για λογαριασµό 
του θανόντος πατέρα της επ' ονόµατι Τεχλικίδη Κυριάκου για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 1.842,78 ευρώ 
εφάπαξ. 

2) Η υπ' αρ. πρωτ. 18015/02-06-14 αίτηση της ΣΟΥΜΕΛΑ ΤΕΧΛΙΚΙ∆ΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014  ποσού 445,65 ευρώ  

3) Η υπ' αρ. πρωτ. 18013/02-06-14 αίτηση του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΛΙΚΙ∆Η  για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 536,94 ευρώ. 

4) Η υπ' αρ.πρωτ. 17807/30-05-14 αίτηση του ΖΗΚΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.027,94 ευρώ. 
 
5) Η υπ' αρ.πρωτ. 18682/05-06-14 αίτηση του ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΒΑΣIΛΕΙΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 942,27 ευρώ. 
 
6) Η υπ' αρ.πρωτ.18675/05-06-2014αίτηση του ΖΗΚΙ∆Η ΚΥΡΙΑΚΟΥ  για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών ποσού 2.876,89. 
 
7) Η υπ' αρ.πρωτ. 19210/11-06-14 αίτηση του ΚΑΛΑΠΟΘΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών  που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 716,18 ευρώ. 
 
8) Η υπ' αρ.πρωτ. 19507/12-06-14 αίτηση της ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού 
ποσού 263,76 µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. Συνολικό ποσό πληρωµής 237,38 
ευρώ και εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 306,50 ευρώ για 
οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014 . 
 
9) Η υπ' αρ.πρωτ. 19620/12-06-14 αίτηση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 138 ευρώ. 
 
10) Η υπ' αρ.πρωτ. 19618/12-06-14 αίτηση της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΑΟΥΞΗΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών επ' ονόµατι του αποβιώσαντος πατέρα της 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού ποσού 42,32 
µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου( δηλ. Συνολικό ποσό πληρωµής 38,09 ευρώ) και 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 499,25 ευρώ για οφειλές 
που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 14/04/2014( τελικό συνολικό ποσό 
πληρωµής 537,34 ευρώ). 
 
11) Η υπ' αρ.πρωτ. 19860/16-06-14 αίτηση της ΝΤΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ επ' ονόµατι 
της θανόντος µητέρας της ΛΙΝΑΡ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
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οφειλών της συνολικού ποσού 301,27 ευρώ, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 µε 
έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 271,14 ευρώ. 
 
12) Η υπ' αρ.πρωτ. 20063/16-06-14 αίτηση του ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΠΑΤΑΤΖΗ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1,093,14 ευρώ. 
 
13) Η υπ' αρ.πρωτ. 20061/16-06-14 αίτηση του ∆ΕΛΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας ∆ΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών συνολικού ποσού 602,46 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 . 
 
14) Η υπ' αρ.πρωτ. 20179/17-06-14 αίτηση του ΦΥΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για λογαριασµό 
του Σιδηρόγλου Ηλία ως εκµισθωτή του ακινήτου για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
168,12 ευρώ. 
 
15) Η υπ' αρ.πρωτ. 20295/18-06-14 αίτηση του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.524,81 ευρώ. 
 
16) Η υπ' αρ.πρωτ. 20315/18-06-14 αίτηση του ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η ΚΟΣΜΑ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 434,29 ευρώ. 
 
17) Η υπ' αρ.πρωτ. 20331/18-06-14 αίτηση της ΚΟΡΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 69 ευρώ. 
 
18) Η υπ' αρ.πρωτ. 20182/17-06-14 αίτηση του ΣΠΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 428,06 ευρώ. 
 
19) Η υπ' αρ.πρωτ. 20514/19-06-14 αίτηση της ΛΥΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 659,89 ευρώ. 
 
20) Η υπ' αρ.πρωτ. 20517/19-06-14 αίτηση του ΡΟΜΠΟΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 946,05 ευρώ. 
 
21) Η υπ' αρ.πρωτ. 20588/19-06-14 αίτηση της ΠΕΖΑ ΜΑΡΙΑΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 441,30 ευρώ. 
 
22) Η υπ' αρ.πρωτ. 20515/19-06-14 αίτηση της ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥ∆ΙΑΣ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 595,78 ευρώ. 
 
23) Η υπ' αρ.πρωτ. 20600/19-06-14 αίτηση του ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 230,18 ευρώ. 
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 Εγκρίνει τις παρακάτω αιτήσεις που αφορούν εφάπαξ εξόφληση και  
ρύθµιση των υπολειπόµενων ληξιπρόθεσµων οφειλών σε δόσεις: 

1)Η υπ' αρ.πρωτ. 18959/10-06-2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών ποσού 460,29 ( µε έκπτωση 10% δηλ. Συνολικό 
ποσό πληρωµής 414,26 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 2.401,01 σε 24 δόσεις.  

2) Η υπ' αρ.πρωτ. 19076/10-06-2014 αίτηση του ΛΕΠΑΤΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 982,38 για την εταιρεία 
ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. “Ο ΣΤΑΘΜΟΣ” και για 
οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 & υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του λόγω εκµίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε. 
ποσού 6.989,64 σε 48 δόσεις. . 

3) Η υπ' αρ.πρωτ. 19069/10-06-2014 αίτηση του ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 211,00 (µε έκπτωση 
10%, δηλ. Συνολικό ποσό πληρωµής 189,90 ευρώ) & υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.274,90 σε 14 δόσεις. 

4) Η υπ' αρ. πρωτ. 19644/12-06-2014 αίτηση της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΑΟΥΞΗΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 108,06 (µε έκπτωση 10%, δηλ. 
Συνολικό ποσό πληρωµής 97,25 ευρώ) & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.682,80 σε 18 δόσεις. 

5) Η υπ' αρ. πρωτ. 19596/12-06-2014 αίτηση του ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 103,35 (µε έκπτωση 10%, δηλ. 
συνολικό ποσό πληρωµής 93,02 ευρώ) & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1020,20 σε 11 δόσεις. 

 
 
 Εγκρίνει τις παρακάτω  αιτήσεις για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
σε δόσεις: 
 
1) Η υπ' αρ. πρωτ. 17834/30-05-2014 αίτηση του ΠΑΡΝΑΣΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 576,27 ευρώ που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 6 δόσεις. 
 
2)Η υπ' αρ. πρωτ. 18448/04-06-2014 αίτηση του ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 495,61 ευρώ σε 5 δόσεις. 
 
3)Η υπ' αρ. πρωτ. 18446/04-06-2014 αίτηση του ΡΟΥΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1187,67 ευρώ σε 13 δόσεις. 
 
4)Η υπ' αρ. πρωτ. 18501/04-06-2014 αίτηση του ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 466,98 σε 4 δόσεις. 
 



Σελίδα 14 από 16 
 

5) Η υπ' αρ. πρωτ. 18681/05-06-2014 αίτηση του Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως 
νόµιµου εκπρόσωπου της εταιρείας Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 499,34 ευρώ σε 5 δόσεις. 
 
6) Η υπ' αρ. πρωτ. 18133/03-06-2014 αίτηση της ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ µε την 
οποία εξουσιοδοτεί τον Αντώνη Κρέντς για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
584,96 ευρώ σε 6 δόσεις. 
 
7) Η υπ' αρ. πρωτ. 18749/05-06-2014 αίτηση του ΜΠΡΙΜΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2793,41 ευρώ σε 24 δόσεις. 
 
8) Η υπ' αρ. πρωτ. 15687/12-05-2014 αίτηση του ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2338,86 ευρώ σε 24 δόσεις. 
 
9) Η υπ' αρ. πρωτ. 19261/11-06-2014 αίτηση του ΓΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 45.884,73 ευρώ σε 30 δόσεις. 

10) Η υπ' αρ. πρωτ. 19218/11-06-2014 αίτηση του ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01.01.2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.251,87 ευρώ σε 12 δόσεις. 

11) Η υπ' αρ. πρωτ. 19319/11-06-2014 αίτηση του ΚΙΟΛΕΙ∆Η ΘΕΟΧΑΡΗ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1610,61 ευρώ σε 10 δόσεις. 

12) Η υπ' αρ. πρωτ. 19371/11-06-2014 αίτηση του ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-
ΙΩΑΝΝΗΣ για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 739,41 ευρώ σε 7 δόσεις. 

13) Η υπ' αρ. πρωτ. 19740/13-06-2014 αίτηση του ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 3.981,47 ευρώ σε 24 δόσεις. 

14) Η υπ' αρ. πρωτ. 19735/13-06-2014 αίτηση του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.423,27 ευρώ σε 24 δόσεις. 

15) Η υπ' αρ. πρωτ. 19216/11-06-2014 αίτηση της ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ∆ΑΝΑΗΣ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 587,65 ευρώ σε 6 δόσεις. 

16) Η υπ' αρ. πρωτ. 19612/12-06-2014 αίτηση του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΖΑ δια 
πληρεξουσίου εκπροσώπου του Γερασίµου Συνοδινού νοµίµου εκπροσώπου της 
εταιρείας Χ.Π. ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Α.Ε. για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 10.199,70 
σε 72 δόσεις. 

17) Η υπ' αρ. πρωτ. 19260/11-06-2014 αίτηση του ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 
31/12/2009 συνολικού ποσού 2.840,20 σε 18 δόσεις & σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.909,89 σε 21 δόσεις. 
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18) Η υπ' αρ. πρωτ. 20184/17-06-2014 αίτηση της ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 403,37 ευρώ σε 4 δόσεις. 

19) Η υπ' αρ. πρωτ. 19989/16-06-2014 αίτηση της ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΣΟΥΖΑΝΑΣ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 284,56 ευρώ σε 2 δόσεις. 

20)Η υπ' αρ. πρωτ. 20023/16-06-2014 αίτηση της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΩΝΗ για 
λογαριασµό οφειλής, που έχει βεβαιωθεί εκ παραδροµής λόγω µη ενηµέρωσης του 
∆ήµου στο όνοµα ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.177,83 σε 12 δόσεις. 

21)Η υπ' αρ. πρωτ. 20032/16-06-2014 αίτηση της ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΣ ΣΚΑΛΚΟΤΟΥ για 
οφειλή του αποβιώσαντα συζύγου της ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.639,87 ευρώ σε 17 δόσεις. 

22) Η υπ' αρ. πρωτ. 19977/16-06-2014 αίτηση του ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΟΥΡΙ∆Η  για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 3.394,79 ευρώ σε 12 δόσεις. 

23)Η υπ' αρ. πρωτ. 20008/16-06-2014 αίτηση του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΨΙΑ ως µισθωτή του 
ακινήτου που ανήκει στην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 588,19 ευρώ σε 6 δόσεις. 

24) Η υπ' αρ. πρωτ. 20115/17-06-2014 αίτηση του ΜΠΟΡΑ ΑΓΓΕΛΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 218,39 ευρώ σε 2 δόσεις. 

25) Η υπ' αρ. πρωτ. 20173/17-06-2014 αίτηση του ΜΠΡΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (επ' ονόµατι της 
ΓΙΑΝΝΑΚΟ∆ΗΜΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ για ληξιπρόθεσµες οφειλές που είναι ο ίδιος 
υπεύθυνος ως ενοικιαστής του ακινήτου) για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.538,62 ευρώ σε 16 δόσεις. 

26) Η υπ' αρ. πρωτ. 20171/17-06-2014  αίτηση του ΦΥΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.142,07 ευρώ σε 24 δόσεις. 

27) Η υπ' αρ. πρωτ. 20232/17-06-2014  αίτηση του ΛΕΠΑΤΑΤΖΗ ΚΟΣΜΑ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 15.226,53 ευρώ σε 72 δόσεις. 

28) Η υπ' αρ. πρωτ. 20378/18-06-2014  αίτηση του ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ κατά 
εξουσιοδότητση της µητέρας του ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑΣ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 777,03 ευρώ σε 8 δόσεις.   

29) Η υπ' αρ. πρωτ. 20593/19-06-2014  αίτηση του ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 420,72 ευρώ σε 4 δόσεις. 

30) Η υπ' αρ. πρωτ. 20546/19-06-2014  αίτηση της ΜΑΚΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΣ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 1.395,02 ευρώ σε 15 δόσεις. 
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31) Η υπ' αρ. πρωτ. 20545/19-06-2014  αίτηση του ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 356,59 ευρώ σε 3 δόσεις. 

32) Η υπ' αρ. πρωτ. 20504/19-06-2014  αίτηση του ΣΟΡΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 4.883,12 ευρώ σε 24 δόσεις. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
           Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Εσόδων και Περιουσίας. 

 


