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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. :  173  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. 25211/29-7-14 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΙΑΚΑΤΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014  ποσού 
284,43. 

2. Η υπ' αρ. πρωτ. 25217/29-7-14 αίτηση της ΜΑΡΙΑΣ ΣΟΥΛΑΤΖΗ  για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014  ποσού 
30,40  και για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί έως 31-
12-2009 ποσού 32,28 µε έκπτωση 3,23, δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 29,05 ευρώ. 

3. Η υπ' αρ. πρωτ. 25216//29-7-14 αίτηση της ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014  ποσού 
11,84 ευρώ και για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί 
έως 31-12-2009  ποσού 2,96 ευρώ µε έκπτωση 0,30 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 2,66 
ευρώ. 

4. Η υπ' αρ. πρωτ. 25242/29-7-14 αίτηση του ΚΑΛΟΓΡΙ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 541,51 ευρώ. 

5. Η υπ' αρ. πρωτ. 25130/29-7-14 αίτηση της KAZANTZI∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 



14/04/2014 ποσού 938,20 ευρώ. 

6. Η υπ' αρ. πρωτ. 25326/30-7-14 αίτηση της MODESTA VAZQUEZ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
229,04 ευρώ. 

7. Η υπ' αρ. πρωτ. 25483/31-7-14 αίτηση του ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 910,82 ευρώ. 

8. Η υπ' αρ. πρωτ. 25540/31-7-14 αίτηση του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΙ∆Η για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 370,68 ευρώ. 

9. Η υπ' αρ. πρωτ. 25600/1-8-2014 αίτηση του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 5.617,37 ευρώ. 

10. H υπ' αρ. πρωτ. 25640/1-8-2014 αίτηση της ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΙ∆ΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 140,69 ευρώ. 

11. H υπ' αρ. πρωτ. 25641/1-8-2014 αίτηση της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΙ∆ΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 171,47 ευρώ. 

12. H υπ' αρ. πρωτ. 25670/1-8-2014 αίτηση της ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ ∆ΑΛΙΕΤΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 134,58 ευρώ. 

13. H υπ' αρ. πρωτ. 25605/1-8-2014 αίτηση της ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 55,50 ευρώ. 

14. H υπ' αρ. πρωτ. 25649/1-8-2014 αίτηση της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΤΖΑΝΙ∆ΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 78,87 ευρώ. 

15. H υπ' αρ. πρωτ. 25881/5-8-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 564,62 ευρώ. 

16. H υπ' αρ. πρωτ. 25936/5-8-2014 αίτηση του ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΖΑΧΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 1.282,17 ευρώ. 

17. H υπ' αρ. πρωτ. 26078/6-8-2014 αίτηση της ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 343,44 ευρώ. 

18. H υπ' αρ. πρωτ. 26148/7-8-2014 αίτηση της  ΒΙΤΣΑΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
4.622,09 ευρώ. 

19. H υπ' αρ. πρωτ. 26088/7-8-2014 αίτηση του ΡΑΣΙ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 809,90 ευρώ. 

20. H υπ' αρ. πρωτ. 26108/7-8-2014 αίτηση του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΥΣΗ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
212,96 ευρώ. 



21. H υπ' αρ. πρωτ. 26118/7-8-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΚΥ∆ΩΝΑ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
138,00 ευρώ. 

22. H υπ' αρ. πρωτ. 26112/7-8-2014 αίτηση του ΝΙΚΟΥ ΣΟΥΒΛΕΡΗ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 243,50 µε 
έκπτωση 24,35 ευρώ δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 219,15 ευρώ & για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
267,28 ευρώ. 

23. H υπ' αρ. πρωτ. 26249/8-8-2014 αίτηση του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΗΤΣΙΜΑ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 659,36 ευρώ. 

24. H υπ' αρ. πρωτ. 26312/8-8-2014 αίτηση του ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 176,75 ευρώ. 

25. H υπ' αρ. πρωτ. 26421/11-8-2014 αίτηση της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΝΤΟΥΛΑ για την 
αποβιώσασα ΜΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 292,99 ευρώ. 

26. H υπ' αρ. πρωτ. 26441/11-8-2014 αίτηση της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 104,64 ευρώ & για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 ποσού 26,16 ευρώ µε έκπτωση 2,61 δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 23,54 ευρώ. 

27. H υπ' αρ. πρωτ. 26440/11-8-2014 αίτηση της ΚΑΒΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν την αποβιώσασα ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 
ΜΑΡΙΑ  & έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 72,34 ευρώ. 

28. H υπ' αρ. πρωτ. 26377/11-8-2014 αίτηση του ΒΑΪΜΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 949,99 ευρώ. 

29. H υπ' αρ. πρωτ. 26388/11-8-2014 αίτηση του ΣΤΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
158,70 ευρώ. 

30. H υπ' αρ. πρωτ. 26557/12-8-2014 αίτηση του BΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
1.138,06 ευρώ. 

31. H υπ' αρ. πρωτ. 26534/12-8-2014 αίτηση του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
ποσού 714,42 ευρώ. 

32. H υπ' αρ. πρωτ. 26599/13-8-2014 αίτηση του ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 197,29 ευρώ. 

33. H υπ' αρ. πρωτ. 26589/13-8-2014 αίτηση του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που αφορούν τον ΜΑΓΓΙΝΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ & έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 734,52 ευρώ. 

34. H υπ' αρ. πρωτ. 26565/12-8-2014 αίτηση του ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 686,58 ευρώ & για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 255,58 µε έκπτωση 25,56  δηλ. συνολικό ποσό 



πληρωµής 230,02 ευρώ. 

35. H υπ' αρ. πρωτ. 26566/12-8-2014 αίτηση της εταιρείας Γ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΕΒΕ για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 839,18 ευρώ  & για εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 454,00 µε έκπτωση 45,40 δηλ. 
συνολικό ποσό πληρωµής 408,60 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. 24993/ 28-7-2014 αίτηση της ΟΛΓΑΣ ΝΕΡΗ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΥ  για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της ποσού 405,50 ευρώ (µε έκπτωση 40,55 δηλ. 
συνολικό ποσό πληρωµής 364,95 ευρώ) που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από έως 14/04/2014 
ποσού 1.063,40 ευρώ σε 11 δόσεις  των 107,78 ευρώ. 

2. Η υπ' αρ.πρωτ. 25210/29-7-2014 αίτηση τoυ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ  για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 1.078,77 ευρώ (µε έκπτωση 107,88 δηλ. 
συνολικό ποσό πληρωµής 970,89 ευρώ) που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 1.468,35 ευρώ σε 16 δόσεις  των 101,94 ευρώ. 

3. Η υπ' αρ.πρωτ. 25215/29-7-2014 αίτηση της ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της που αφορούν τον αποβιώσαντα σύζυγο της 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ποσού 60,86 ευρώ (µε έκπτωση 6,09 δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 54,77 ευρώ) οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
ποσού 892,33 ευρώ σε 9 δόσεις  των 108,35 ευρώ. 

4. Η υπ' αρ.πρωτ. 25333/30-7-2014 αίτηση τoυ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 61,50 (µε έκπτωση 6,15 δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 55,35 ευρώ) που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
498,85 ευρώ σε 5 δόσεις  των 104,99 ευρώ. 

5. Η υπ' αρ.πρωτ. 25302/30-7-2014 αίτηση τoυ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ∆ΙΑΒΑΤΙ∆Η για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 270,54 (µε έκπτωση 27,05 δηλ. συνολικό 
ποσό πληρωµής 243,49 ευρώ) που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
ποσού 2.309,00 ευρώ σε 24 δόσεις  των 110,67 ευρώ. 

6. Η υπ' αρ.πρωτ.  25514/31-7-2014 αίτηση τoυ ∆ΑΝΙΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 82,14 (µε έκπτωση 8,21 δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 73,93 ευρώ) που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
979,10 ευρώ σε 10 δόσεις  των 108,11 ευρώ. 

7. Η υπ' αρ.πρωτ.  25610/1-8-2014 αίτηση της ΒΑΦΕΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της ποσού 165,40 (µε έκπτωση 16,54 δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 148,86 ευρώ) που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
258,57 ευρώ σε 2 δόσεις  των 138,40 ευρώ. 

8. Η υπ' αρ.πρωτ.  25648/1-8-2014 αίτηση της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΑΒΒΑΚΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της που αφορούν τον αποβιώσαντα σύζυγο της 



ΣΑΒΒΑΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ποσού 80,00 (µε έκπτωση 8,00 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 
72,00 ευρώ) και έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
601,89 ευρώ σε 6 δόσεις  των 105,57 ευρώ. 

9. Η υπ' αρ.πρωτ.  26077/6-8-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΚΥ∆ΩΝΑ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον αποβιώσαντα ΚΥ∆ΩΝΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ποσού 
231,00 (µε έκπτωση 23,10 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 207,90 ευρώ) και έχουν 
βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 1.033,76 ευρώ σε 11 δόσεις  των 104,58 
ευρώ. 

10. Η υπ' αρ.πρωτ. 26180/7-8-2014 αίτηση τoυ ΠΕΤΡΟΥ  ΤΣΑΧΑΛΙ∆Η  για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 367,95 (µε έκπτωση 36,80 δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 331,16 ευρώ) που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
2.362,09 ευρώ σε 12 δόσεις  των 217,99 ευρώ. 

11. Η υπ' αρ.πρωτ. 26310/8-8-2014 αίτηση της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν την ΚΟΛΑΪΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  ποσού 
65,90 (µε έκπτωση 6,59 δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 59,31 ευρώ) και έχουν βεβαιωθεί 
έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 952,83 ευρώ σε 10 δόσεις  των 103,02 ευρώ. 

12. Η υπ' αρ.πρωτ. 26532/12-8-2014 αίτηση τoυ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ  για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 1.818,77 (µε έκπτωση 181,88 δηλ. συνολικό 
ποσό πληρωµής 1.636,89 ευρώ) που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 ποσού 5.814,38 ευρώ σε 48 δόσεις  των 162,63 ευρώ. 

13. Η υπ' αρ.πρωτ. 26609/13-8-2014 αίτηση τoυ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΛΤΑ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 107,48 (µε έκπτωση 10,75 δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 96,73 ευρώ) που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
4.640,43 ευρώ σε 48 δόσεις  των 127,28 ευρώ. 

14. Η υπ' αρ.πρωτ. 26608/13-8-2014 αίτηση της ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΜΑΥΡΑΚΗ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της ποσού 119,79 (µε έκπτωση 11,98 δηλ. συνολικό 
ποσό πληρωµής 107,81 ευρώ) που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
ποσού 1.701,98 ευρώ σε 19 δόσεις  των 100,33 ευρώ. 

   

   

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

1. Η υπ' αρ.πρωτ. 24987/28-7-2014 αίτηση του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΚΟΝΤΙΟΥ  για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 321,03 ευρώ σε 3 δόσεις  των 109,90 ευρώ. 

2. Η υπ' αρ.πρωτ. 25088/29-7-2014 αίτηση του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΡΟΦΑΛΙ∆Η  για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.306,72 ευρώ σε 24 δόσεις  των 108,24 ευρώ. 

3. Η υπ' αρ.πρωτ. 25094/29-7-2014 αίτηση του ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 



01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 1.654,70 ευρώ σε 9 δόσεις  των 197,09 ευρώ. 
4. Η υπ' αρ.πρωτ. 25128/29-7-2014 αίτηση της ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΥΝΤΟΥ για υπαγωγή σε ρύθµιση 

των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.068,29 ευρώ σε 11 δόσεις  των 105,37 ευρώ. 

5. Η υπ' αρ.πρωτ. 25212/28-7-2014 αίτηση της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 1.882,29 ευρώ σε 21 δόσεις  των 100,81 ευρώ & υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 
συνολικού ποσού 338,70 ευρώ σε 2 δόσεις των 169,35 ευρώ. 

6. Η υπ' αρ.πρωτ. 25214/29-7-2014 αίτηση του ΣΠΥΡΟΥ ΣΟΥΛΑΤΖΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον αποβιώσαντα 
ΣΟΥΛΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 422,59 ευρώ σε 4 δόσεις  των 113,85 ευρώ. 

7. Η υπ' αρ.πρωτ. 25251/29-7-2014 αίτηση της ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΚΕΣΟΓΛΙ∆ΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 6.020,29 ευρώ σε 24 δόσεις  των 278,14 ευρώ. 

8. Η υπ' αρ.πρωτ. 25252/29-7-2014 αίτηση της ΤΑΦΛΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 857,55 ευρώ σε 9 δόσεις  των 101,03 ευρώ. 

9. Η υπ' αρ.πρωτ. 25197/29-7-2014 αίτηση του ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.894,59 ευρώ σε 18 δόσεις  των 176,33 ευρώ & υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 συνολικού 
ποσού 845,40 ευρώ σε 5 δόσεις των 169,08 ευρώ. 

10. Η υπ' αρ.πρωτ. 25178/29-7-2014 αίτηση του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΠΠΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 602,08 ευρώ σε  6 δόσεις  των 103,37 ευρώ. 

11. Η υπ' αρ.πρωτ. 25207/29-7-2014 αίτηση της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ-ΑΛΓΙΑΝΑΚΗ 
για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 3.127,16 ευρώ σε  24 δόσεις  των 146,98 
ευρώ. 

12. Η υπ' αρ.πρωτ. 25312/30-7-2014 αίτηση του ΣΩΤΗΡΗ ΑΝ∆ΡΕΟΥΛΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 3.253,29 ευρώ σε  18 δόσεις  των 198,00 ευρώ. 

13. Η υπ' αρ.πρωτ. 25384/30-7-2014 αίτηση του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ∆ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.805,66 ευρώ σε  24 δόσεις  των 131,38 
ευρώ. 

14. Η υπ' αρ.πρωτ. 25417/30-7-2014 αίτηση της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που αφορούν τον ΡΙΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΟ και έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 306,59 ευρώ σε  3 δόσεις  των 
104,60 ευρώ. 

15. Η υπ' αρ.πρωτ. 25424/30-7-2014 αίτηση του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.909,76 ευρώ σε  21 δόσεις  των 102,85 ευρώ. 

16. Η υπ' αρ.πρωτ. 25421/30-7-2014 αίτηση της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 784,69 ευρώ σε 8 δόσεις  των 102,73 ευρώ. 

17. Η υπ' αρ.πρωτ. 25402/30-7-2014 αίτηση του ΑΜΑΝΑΤΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 3.348,05 ευρώ σε 24 δόσεις  των 155,37 
ευρώ. 



18. Η υπ' αρ.πρωτ. 25386/30-7-2014 αίτηση της ΑΥΓΗΣ ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 774,35 ευρώ σε 8 δόσεις  των 102,11 ευρώ. 

19. Η υπ' αρ.πρωτ. 25426/30-7-2014 αίτηση της ∆ΑΝΑΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.071,32 ευρώ σε 11 δόσεις  των 103,81 ευρώ. 

20. Η υπ' αρ.πρωτ. 25449/31-7-2014 αίτηση του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΡΤΣΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν την ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
4.310,69 ευρώ σε 24 δόσεις  των 201,34 ευρώ. 

21. Η υπ' αρ.πρωτ. 25500/31-7-2014 αίτηση της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 309,74 ευρώ σε 3 δόσεις  των 106,55 ευρώ. 

22. Η υπ' αρ.πρωτ. 25576/31-7-2014 αίτηση τoυ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 690,52 ευρώ σε 7 δόσεις  των 103,24 ευρώ. 

23. Η υπ' αρ.πρωτ. 25520/31-7-2014 αίτηση της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΛΑΦΕΣΟΓΛΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον αποβιώσαντα σύζυγό της  
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΦΕΣΟΓΛΟΥ και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.008,19 ευρώ σε 10 δόσεις  των 108,14 ευρώ. 

24. Η υπ' αρ.πρωτ. 25558/31-7-2014 αίτηση τoυ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 1.804,42 ευρώ σε 19 δόσεις  των 102,98 
ευρώ. 

25. Η υπ' αρ.πρωτ. 25539/31-7-2014 αίτηση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας  Ξεν/κών 
κ΄Τουρ/κών Επιχ/σεων Μ. ΤΕΧΛΙΚΙ∆ΗΣ Α.Ε. για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 39.798,48 ευρώ σε 24 δόσεις των 1.881,95 ευρώ & υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 συνολικού ποσού 
2.034,80 ευρώ σε 13 δόσεις των 156,52 ευρώ. 

26. Η υπ' αρ.πρωτ. 25466/31-7-2014 αίτηση τoυ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΡΙ∆Η για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.453,19 ευρώ σε 16 δόσεις  των 101,02 ευρώ. 

27. Η υπ' αρ.πρωτ. 25440/31-7-2014 αίτηση τoυ ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 879,58 ευρώ σε 9 δόσεις  των 103,57 ευρώ. 

28. Η υπ' αρ.πρωτ. 25437/31-7-2014 αίτηση της ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΣ δια της πληρεξουσίου 
δικηγόρου Μουζάκη Αικατερίνης για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 1.809,10 ευρώ 
σε 20 δόσεις  των  100,38 ευρώ. 

29. Η υπ' αρ.πρωτ. 25433/31-7-2014 αίτηση του ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝΙ∆Α για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 627,89 ευρώ σε 6 δόσεις  των  108,34 ευρώ 

30. Η υπ' αρ.πρωτ. 25621/1-8-2014 αίτηση του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.982,25 ευρώ σε 24 δόσεις  
των  140,62 ευρώ. 

31. Η υπ' αρ.πρωτ. 25644/1-8-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΚΟΥ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 2.760,19 ευρώ σε 24 δόσεις των 132,31 ευρώ & υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 συνολικού ποσού 393,99 
ευρώ σε 2 δόσεις των 197,00 ευρώ. 



32. Η υπ' αρ.πρωτ. 25671/1-8-2014 αίτηση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΙΛΝΤΙΣΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΚΑΡΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 244,39 ευρώ σε 2 δόσεις  των  127,94 ευρώ. 

33. Η υπ' αρ.πρωτ.25691/1-8-2014 αίτηση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΗΤΤΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον αποβιώσαντα ΒΗΤΤΑ ΛΕΩΝΙ∆Α και έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 283,89 ευρώ σε 2 δόσεις  των  
145,72 ευρώ. 

34. Η υπ' αρ.πρωτ.25606/1-8-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.813,73 ευρώ σε 20 δόσεις  των  100,38 ευρώ. 

35. Η υπ' αρ.πρωτ.25598/1-8-2014 αίτηση του ΣΙΑΝΚΑΪΑΝ ΑΡΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.024,07 ευρώ σε 11 δόσεις  των  101,98 ευρώ. 

36. Η υπ' αρ.πρωτ.25596/1-8-2014 αίτηση της ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον αποβιώσαντα ΠΟΛΥΜΕΡΟ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟ και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
2.284,74 ευρώ σε 24 δόσεις  των  109,05 ευρώ. 

37. Η υπ' αρ.πρωτ.25633/1-8-2014 αίτηση της ∆ΑΝΑΗΣ ΚΩΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΚΩΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ λόγω γονικής παροχής που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.168,87 ευρώ σε 18 δόσεις  
των  134,28 ευρώ. 

38. Η υπ' αρ.πρωτ.25638/1-8-2014 αίτηση της  ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 7.221,05 ευρώ σε 48 δόσεις  των  197,73 ευρώ. 

39. Η υπ' αρ.πρωτ.25673/1-8-2014 αίτηση του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΙΖΗΛΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 2.078,79 ευρώ σε 23 δόσεις  των  102,95 ευρώ & για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί  έως 31/12/2009 συνολικού ποσού 
1.056,95 ευρώ σε 7 δόσεις των 150,99 ευρώ. 

40. Η υπ' αρ.πρωτ.25680/1-8-2014 αίτηση του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΟΥΝΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 647,65 ευρώ σε 6 δόσεις  των  113,10 ευρώ. 

41. Η υπ' αρ.πρωτ.25734/4-8-2014 αίτηση του ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΤΖΙΟΥ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.606,32 ευρώ σε 17 δόσεις  των 104,98 ευρώ. 

42. Η υπ' αρ.πρωτ.25741/4-8-2014 αίτηση της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΣΟΒΟΛΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 525,99 ευρώ σε 5 δόσεις  των 113,03 ευρώ. 

43. Η υπ' αρ.πρωτ.25740/4-8-2014 αίτηση της ΕΛΠΙ∆ΑΣ ΜΕΤΑΞΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 747,11 ευρώ σε 7 δόσεις  των 111,74 ευρώ. 

44. Η υπ' αρ.πρωτ. 25831/4-8-2014 αίτηση του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΘΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον αποβιώσαντα ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΝΘΟ 
και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 297,13 ευρώ σε  3 
δόσεις  των 102,97 ευρώ. 

45. Η υπ' αρ.πρωτ.25839/4-8-2014 αίτηση του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΜΠΟΛΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.501,76 ευρώ σε 16 δόσεις  των 103,06 ευρώ. 

46. Η υπ' αρ.πρωτ.25836/4-8-2014 αίτηση του ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον αποβιώσαντα Ε∆ΟΥΑΡ∆Ο-ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
982,25 ευρώ σε 10 δόσεις  των 102,77 ευρώ. 



47. Η υπ' αρ.πρωτ. 25824/4-8-2014 αίτηση του ΖΑΦΕΙΡΗ ΖΑΜΠΕΤΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΖΑΜΠΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατόπιν εξουσιοδότησης που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 συνολικού ποσού 615,31 ευρώ σε  4 δόσεις  των 153,83 
ευρώ & για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού  2.614,89 σε 24 δόσεις των 124,75 ευρώ. 

48. Η υπ' αρ.πρωτ.25850/4-8-2014 αίτηση της ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΟΥΝΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον αποβιώσαντα ΖΥΜΠΟΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟ και 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 556,09 ευρώ σε 5 δόσεις  
των 118,32 ευρώ. 

49. Η υπ' αρ.πρωτ.25877/5-8-2014 αίτηση του ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.243,16 ευρώ σε 24 δόσεις  των 104,09 ευρώ. 

50. Η υπ' αρ.πρωτ.25889/5-8-2014 αίτηση της ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ 
εξουσιοδοτηµένης από την εταιρεία DRALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 17.172,21 ευρώ σε 24 δόσεις  των 796,48 ευρώ. 

51. Η υπ' αρ.πρωτ.25875/5-8-2014 αίτηση του ΣΥΜΕΩΝ ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.735,15 ευρώ σε 24 δόσεις  των 128,31 ευρώ. 

52. Η υπ' αρ.πρωτ.25915/5-8-2014 αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε. για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 11.862,01 ευρώ σε 72 δόσεις  των 241,70 ευρώ & για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 
συνολικού ποσού 8.321,13 ευρώ σε 24 δόσεις των 346,71 ευρώ. 

53. Η υπ' αρ.πρωτ.25939/5-8-2014 αίτηση της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 344,18 ευρώ σε 3 δόσεις  των 119,99 ευρώ. 

54. Η υπ' αρ.πρωτ.26004/6-8-2014 αίτηση της ΦΙΛΙΠΠΙ∆Η ΙΟΛΗΣ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.808,38 ευρώ σε 19 δόσεις  των 104,79 ευρώ. 

55. Η υπ' αρ.πρωτ.26025/6-8-2014 αίτηση της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΙΑΜΟΥ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 2.135,41 ευρώ σε 23 δόσεις  των 103,75 ευρώ. 

56. Η υπ' αρ.πρωτ.25993/6-8-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙ∆Η για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 9.961,04 ευρώ σε 72 δόσεις  των 201,19 ευρώ. 

57. Η υπ' αρ.πρωτ.26076/6-8-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ KΥ∆ΩΝΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν την αποβιώσασα ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ και 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 733,45 ευρώ σε 7 δόσεις  
των 113,12 ευρώ. 

58. Η υπ' αρ.πρωτ.26061/6-8-2014 αίτηση της ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 967,64 ευρώ σε 10 δόσεις  των 101,98 ευρώ 

59. Η υπ' αρ.πρωτ.26052/6-8-2014 αίτηση του ΛΕΩΝΙ∆Α ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 627,09 ευρώ σε 6 δόσεις  των 109,23 ευρώ. 

60. Η υπ' αρ.πρωτ.26057/6-8-2014 αίτηση του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 795,14 ευρώ σε 8 δόσεις  των 105,11 ευρώ. 

61. Η υπ' αρ.πρωτ.26104/7-8-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΙ∆Η για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 776,79 ευρώ σε 8 δόσεις των 105,31 ευρώ & για υπαγωγή σε ρύθµιση των 



ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 συνολικού ποσού 748,67 
ευρώ σε 4 δόσεις  των 187,17ευρώ. 

62. Η υπ' αρ.πρωτ.26126/7-8-2014 αίτηση του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΡΡΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 2.217,19 ευρώ σε 24 δόσεις  των 105,18 ευρώ. 

63. Η υπ' αρ.πρωτ.26147/7-8-2014 αίτηση της ΜΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑΣ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 1.129,24 ευρώ σε 12 δόσεις  των 103,51 ευρώ. 

64. Η υπ' αρ.πρωτ.26110/7-8-2014 αίτηση του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΥΣΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 8.469,55 ευρώ σε 24 δόσεις  των 394,81 ευρώ. 

65. Η υπ' αρ.πρωτ.26111/7-8-2014 αίτηση του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΥΣΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν την ΝΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ κατόπιν 
εξουσιοδότησης και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
656,60 ευρώ σε 6 δόσεις  των 115,88 ευρώ. 

66. Η υπ' αρ.πρωτ.26117/7-8-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΡΜΠΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 731,34 ευρώ σε 7 δόσεις  των 110,12 ευρώ. 

67. Η υπ' αρ.πρωτ.26181/7-8-2014 αίτηση του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 9.180,89 ευρώ σε 72 δόσεις  των 178,52 ευρώ. 

68. Η υπ' αρ.πρωτ.26161/7-8-2014 αίτηση του ΒΟΓΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εξουσιοδοτηµένου από 
το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ∆ΡΑΚΟΣ – ΠΟΛΕΜΗΣ Α.Ε. για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 5.165,05 ευρώ σε 36 δόσεις  των 170,42 ευρώ. 

69. Η υπ' αρ.πρωτ.26179/7-8-2014 αίτηση της ΜΑΡΙΑΣ-ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
εξουσιοδοτηµένης από τον ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 6.257,80 ευρώ σε 36 δόσεις  των 202,06 ευρώ. 

70. Η υπ' αρ.πρωτ.26120/7-8-2014 αίτηση του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ως διαχειριστή της 
ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΥΚ/ΚΙΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 14 Α΄ και υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 14.611,74 ευρώ σε 48 δόσεις  των 399,80 ευρώ. 

71. Η υπ' αρ.πρωτ.26212/8-8-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
εξουσιοδοτηµένου από τον ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ως κληρονόµου της οφειλέτριας 
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ και υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 1.102,08 ευρώ σε 11 
δόσεις  των 107,92 ευρώ. 

72. Η υπ' αρ.πρωτ.26220/8-8-2014 αίτηση του ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ  για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.349,80 ευρώ σε 14 δόσεις  των 105,36 ευρώ. 

73. Η υπ' αρ.πρωτ.26264/8-8-2014 αίτηση του IΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η  για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.098,42 ευρώ σε 23 δόσεις  των 101,41 ευρώ. 

74. Η υπ' αρ.πρωτ.26265/8-8-2014 αίτηση του ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ  για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 371,97 ευρώ σε 3 δόσεις  των 128,20 ευρώ. 

75. Η υπ' αρ.πρωτ.26296/8-8-2014 αίτηση του MAΓΓΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον αποβιώσαντα ΜΑΓΓΙΝΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
2.591,96 ευρώ σε 24 δόσεις  των 121,62 ευρώ. 

76. Η υπ' αρ.πρωτ.26292/8-8-2014 αίτηση της ΕΛΕΑΝΑΣ ΡΑΜΖΑΟΥΕΡ για υπαγωγή σε 



ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 763,35 ευρώ σε 8 δόσεις  των 100,89 ευρώ. 

77. Η υπ' αρ.πρωτ.26290/8-8-2014 αίτηση του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.832,89 ευρώ σε 20 δόσεις  των 102,32 ευρώ. 

78. Η υπ' αρ.πρωτ.26291/8-8-2014 αίτηση της ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΧΗ-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.187,80 ευρώ σε 24 δόσεις  των 102,74 ευρώ. 

79. Η υπ' αρ.πρωτ.26287/8-8-2014 αίτηση της ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.915,16 ευρώ σε 24 δόσεις των 135,64 ευρώ. 

80. Η υπ' αρ.πρωτ.26275/8-8-2014 αίτηση της ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΝΑΣ για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 2.735,93 ευρώ σε 24 δόσεις  των 135,36 ευρώ. 

81. Η υπ' αρ.πρωτ.26276/8-8-2014 αίτηση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΝΑΡ∆ΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 981,32 ευρώ σε 8 δόσεις  των 130,46 ευρώ. 

82. Η υπ' αρ.πρωτ.26366/11-8-2014 αίτηση του ΒΛΑΣΗ ΜΕΤΑΞΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 3.225,13 ευρώ σε 24 δόσεις  των 151,10 ευρώ. 

83. Η υπ' αρ.πρωτ.26391/11-8-2014 αίτηση του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 451,17 ευρώ σε 4 δόσεις  των 120,71 ευρώ. 

84. Η υπ' αρ.πρωτ.26390/11-8-2014 αίτηση του ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 3.854,73 ευρώ σε 24 δόσεις  των 177,15 ευρώ. 

85. Η υπ' αρ.πρωτ.26384/11-8-2014 αίτηση της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 1.700,81 ευρώ σε 18 δόσεις  των 103,55 ευρώ. 

86. Η υπ' αρ.πρωτ. 26450/11-8-2014 αίτηση της ΑΛΙΚΗΣ-ΝΙΚΗΣ ΤΣΑΠΑΡΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 
562,91 ευρώ σε 3 δόσεις  των 187,64 ευρώ & για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 2.355,93 ευρώ σε 24 
δόσεις  των 112,04 ευρώ . 

87. Η υπ' αρ.πρωτ.26423/11-8-2014 αίτηση της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΝΤΟΥΛΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 409,43 ευρώ σε 4 δόσεις  των 107,06 ευρώ. 

88. Η υπ' αρ.πρωτ.26448/11-8-2014 αίτηση του ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΤΖΟΛΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 7.913,36 ευρώ σε 48 δόσεις  των 198,20 ευρώ. 

89. Η υπ' αρ.πρωτ.26452/11-8-2014 αίτηση της ΚΩΝ/ΝΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του αποβιώσαντα ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 743,60 
ευρώ σε 7 δόσεις  των 111,89 ευρώ. 

90. Η υπ' αρ.πρωτ.26477/11-8-2014 αίτηση της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 1.004,60 ευρώ σε 10 δόσεις  των 108,06 ευρώ. 

91. Η υπ' αρ.πρωτ.26480/11-8-2014 αίτηση της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.004,76 ευρώ σε 10 δόσεις  των 107,29 ευρώ. 



92. Η υπ' αρ.πρωτ.26481/11-8-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 576,33 ευρώ σε 6 δόσεις  των 102,08 ευρώ. 

93. Η υπ' αρ.πρωτ.26478/11-8-2014 αίτηση του ΜΠΙΚΙΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.463,89 ευρώ σε 24 δόσεις  των 115,53 ευρώ. 

94. Η υπ' αρ.πρωτ.26507/12-8-2014 αίτηση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡΒΑΤΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 667,27 ευρώ σε 7 δόσεις  των 102,27 ευρώ. 

95. Η υπ' αρ.πρωτ.26494/12-8-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΑΚΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 3.114,19 ευρώ σε 24 δόσεις  των 145,48 ευρώ. 

96. Η υπ' αρ.πρωτ.26526/12-8-2014 αίτηση του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.759,44 ευρώ σε 24 δόσεις  των 129,03 ευρώ. 

97. Η υπ' αρ.πρωτ.26525/12-8-2014 αίτηση του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΡΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.643,55 ευρώ σε 24 δόσεις  των 124,17 ευρώ. 

98. Η υπ' αρ.πρωτ. 26541/12-8-2014 αίτηση τoυ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 
3.415,08 ευρώ σε 22 δόσεις των 155,23 ευρώ & για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
5.074,67 ευρώ σε 48 δόσεις των 137,96 ευρώ. 

99.   Η υπ' αρ.πρωτ. 26538/12-8-2014 αίτηση τoυ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΥ για υπαγωγή σε   
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 
598,25 ευρώ σε 3 δόσεις  των 199,42 ευρώ & για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 1.264,64 ευρώ σε 14 
δόσεις των 100,33 ευρώ . 

100. Η υπ' αρ.πρωτ. 26543/12-8-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΠΠΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 772,91 ευρώ σε 8 δόσεις  των 101,76 ευρώ. 

101. Η υπ' αρ.πρωτ.26547/12-8-2014 αίτηση της ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΜΠΙΘΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατόπιν 
πληρεξουσίου που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.140,63 ευρώ σε 12 δόσεις  των 104,31 ευρώ. 

102. Η υπ' αρ.πρωτ. 26540/12-8-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ∆Η για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 732,32 ευρώ σε 7 δόσεις  των 113,03 ευρώ. 

103. Η υπ' αρ.πρωτ. 26548/12-8-2014 αίτηση της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 800,55 ευρώ σε 8 δόσεις  των 107,06 ευρώ. 

104. Η υπ' αρ.πρωτ.26493/12-8-2014 αίτηση του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 1.625,79 ευρώ σε 17 δόσεις  των 104,48 
ευρώ. 

105. Η υπ' αρ.πρωτ.26500/12-8-2014 αίτηση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΥΚΟΥΤΣΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 



01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 2.553,73 ευρώ σε 24 δόσεις  των 122,37 
ευρώ. 

106. Η υπ' αρ.πρωτ. 26521/12-8-2014 αίτηση τoυ ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΕΡΜΠΙΝΗ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 
856,60 ευρώ σε 5 δόσεις των 171,32 ευρώ & για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 2.151,11 ευρώ σε 
24 δόσεις  των 101,39 ευρώ. 

107. Η υπ' αρ.πρωτ. 26528/12-8-2014 αίτηση τoυ ΘΩΜΑ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ποσού 
2.761,21 ευρώ σε 18 δόσεις των 153,40 ευρώ & για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί 01/01/2010 έως 14/04/2014 ποσού 
2.056,60 ευρώ σε 23 δόσεις  των 102,26 ευρώ.  

108. Η υπ' αρ.πρωτ.26568/13-8-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 3.311,57 ευρώ σε 24 δόσεις  των 156,67 ευρώ. 

109. Η υπ' αρ.πρωτ. 26576/13-8-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΑΛΠΗ ως νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΝ.ΓΚΙΑΛΠΗ ΟΕ για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 
συνολικού ποσού 505,39 ευρώ σε 5 δόσεις  των 107,07 ευρώ. 

110. Η υπ' αρ.πρωτ. 26578/13-8-2014 αίτηση της ΑΝΝΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΤΚΕΝ  
για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 383,43 ευρώ σε 4 δόσεις  των 100,21 ευρώ. 

111. Η υπ' αρ.πρωτ. 26572/13-8-2014 αίτηση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΞΕΝΑΚΗ κατ' 
εξουσιοδότηση της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.189,49 ευρώ σε 12 δόσεις των 107,01 ευρώ. 

112. Η υπ' αρ.πρωτ. 26574/13-8-2014 αίτηση της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΖΑΝΙ∆ΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 616,30 ευρώ σε 6 δόσεις των 110,68 ευρώ. 

113. Η υπ' αρ.πρωτ. 26569/13-8-2014 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 579,76 ευρώ σε 6 δόσεις των 100,83 ευρώ. 

114. Η υπ' αρ.πρωτ. 26584/13-8-2014 αίτηση του ΛΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.168,75 ευρώ σε 24 δόσεις των 101,60 ευρώ. 

115. Η υπ' αρ.πρωτ. 26273/8-8-2014 αίτηση του ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΤΕΛΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.280,82 ευρώ σε 24 δόσεις των 113,19 ευρώ. 

116. Η υπ' αρ.πρωτ. 26570/13-8-2014 αίτηση της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον ∆ΕΣΣΥΛΑ ΘΩΜΑ 
και έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 3.367,52 ευρώ σε 24 
δόσεις των 155,39 ευρώ. 

117. Η υπ' αρ.πρωτ. 26567/13-8-2014 αίτηση της ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 1.569,81 ευρώ σε 17 δόσεις των 104,42 ευρώ. 

118. Η υπ' αρ.πρωτ. 26600/13-8-2014 αίτηση του διαχ/στή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ 
της ΚΟΙΝΟΧ. ΠΟΛΥΚ/ΚΙΑ ΛΙΩΝΑΚΗ & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 



οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 
1.675,53 ευρώ σε 4 δόσεις των 437,99 ευρώ. 

119. Η υπ' αρ.πρωτ. 26605/13-8-2014 αίτηση του ΜΑΛΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 463,33 ευρώ σε 4 δόσεις των 122,92 ευρώ. 

120. Η υπ' αρ.πρωτ. 26614/13-8-2014 αίτηση του ΝΤΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 412,98 ευρώ σε 4 δόσεις των 107,74 ευρώ. 

121. Η υπ' αρ.πρωτ. 26615/13-8-2014 αίτηση της ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 2.733,46 ευρώ σε 24 δόσεις των 128,63 ευρώ. 

122. Η υπ' αρ.πρωτ. 26626/13-8-2014 αίτηση του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΪΡΗ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 478,95 ευρώ σε 4 δόσεις των 123,86 ευρώ. 

123. Η υπ' αρ.πρωτ. 26596/13-8-2014 αίτηση της ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 747,65 ευρώ σε 7 δόσεις των 113,23 ευρώ. 

124. Η υπ' αρ.πρωτ. 26597/13-8-2014 αίτηση του ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 4.684,81 ευρώ σε 48 δόσεις των 127,11 ευρώ & για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 
συνολικού ποσού 377,28 ευρώ  σε 2 δόσεις των 188,64 ευρώ. 

 

                                                                    

 

                                                                                         H ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 
            
                        ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ 


