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         ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 (ΦΕΚ      
93/14.04.14 τεύχος Α'). 
ΣΥΝ. :56 αιτήσεις ενδιαφεροµένων. 
 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'): 
Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους 
∆ήµους δύνανται να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως: 
 
Α) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις των 
σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009. 
 
Β) Όσες έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 δύνανται να ρυθµίζονται ως ακολούθως: 
 
α) εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 
 
β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 
προστίµων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των 100 ευρώ. 

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

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

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

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



2.Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
οφειλών µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµάτων µε τις 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, τόκους υπερηµερίας, ή τυχόν προβλεπόµενες λοιπές 
ρήτρες που τις επιβαρύνουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς δικαίωµα του οφειλέτη να ζητήσει 
την εξαίρεση µέρους αυτών. 

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση: 

α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιµα αυθαίρετων κατασκευών, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο χρέη που 



ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που 
έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως 
ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν 
πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα 
της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. 

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

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

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

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

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

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

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. 21030/24-06-14 αίτηση της ΠΑΛΛΑ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 συνολικού ποσού 392,30 µε 
έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. Συνολικό ποσό πληρωµής 353,07 ευρώ και εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 249,03 ευρώ για οφειλές που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014. 

 
2) Η υπ' αρ. πρωτ. 21157/25-06-14 αίτηση του ΖΟΡΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  για εφάπαξ εξόφληση 

ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 συνολικού ποσού 479,98 
ευρώ µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. Συνολικό ποσό πληρωµής 431,98 ευρώ. 

 
3) Η υπ' αρ.πρωτ. 21166/25-06-2014 αίτηση του ΣΚΕΡΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 

ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 συνολικού ποσού 171,11 



ευρώ µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 154,00 ευρώ και 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 322,84 ευρώ για οφειλές που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014. 

4) Η υπ' αρ.πρωτ. 20993/23-06-2014 αίτηση του ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 523,19 ευρώ για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010 έως 14/04/2014. 

5) Η υπ' αρ.πρωτ. 21822/01-07-2014 αίτηση του ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 693,01 ευρώ για οφειλές που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014. 

6) Η υπ' αρ.πρωτ. 21908/01-07-2014 αίτηση της ΜΑΥΡΙ∆Η ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν οφειλές του αποβιώσαντος πατέρα της 
ΜΑΥΡΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ συνολικού ποσού 405,89 ευρώ για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 έως 14/04/2014. 

7) Η υπ' αρ.πρωτ. 21943/02-07-2014 αίτηση του ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 364,80 ευρώ για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί 
έως 31.12.2009 µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. Συνολικό ποσό πληρωµής 328,32 
ευρώ και εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 721,74 ευρώ για 
οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014. 

8) Η υπ' αρ.πρωτ. 21942/02-07-2014 αίτηση του ΚΕΦΑΛΑ ΦΩΤΙΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 4,13 ευρώ για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 
31.12.2009 µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. Συνολικό ποσό πληρωµής 3,72 ευρώ και 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 430,38 ευρώ για οφειλές που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014. 

9) Η υπ' αρ.πρωτ. 21495/27-06-14 αίτηση του ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 
14/04/2014 συνολικού ποσού 230,18 ευρώ. 

10) Η υπ' αρ.πρωτ. 21996/30-06-14 αίτηση του ΠΑΥΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού 
ποσού 325,17 ευρώ. 

11) Η υπ' αρ.πρωτ. 22211/03-07-14 αίτηση του ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών  συνολικού ποσού 1.803,79 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί 
έως 31.12.2009 µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 1.623,41 
ευρώ. 

12) Η υπ' αρ.πρωτ. 22307/04-07-14 αίτηση της ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών  συνολικού ποσού 586,88 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί έως 
31.12.2009 µε έκπτωση 10% του κεφαλαίου δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 528,19 ευρώ. 

13) Η υπ' αρ.πρωτ. 22580/07-07-14 αίτηση του ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η ΧΡΗΣΤΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών  συνολικού ποσού 324,92 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010 έως 14/04/2014. 

 
 
 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. 21181/25-06-2014 αίτηση του ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για 
εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών ποσού 885,43 ευρώ ( µε έκπτωση 10% δηλ. 
συνολικό ποσό πληρωµής 796,89 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 2.684,45 ευρώ σε 24 δόσεις.  

2) Η υπ' αρ.πρωτ. 20911/23-06-2014 αίτηση της ΤΑΛΙΑΜΠΕ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ως νόµιµης 
κληρονόµου ακινήτου ιδιοκτησίας της ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της ποσού 366,97 ευρώ (µε έκπτωση 10% δηλ. συνολικό ποσό 



πληρωµής 330,27 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 769,16 ευρώ σε 8 δόσεις.  

3) Η υπ' αρ.πρωτ. 21409/27-06-2014 αίτηση της ΜΑΓΙΑΦΗ ΜΑΡΙΑΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών ποσού 40,63 ευρώ (µε έκπτωση 10% δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 36,57 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 709,99 ευρώ σε 7 δόσεις.  

4) Η υπ' αρ.πρωτ. 22025/02-07-2014 αίτηση του ΠΑΤΟΥΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών στο όνοµα της αποθανόντα ΠΑΤΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ποσού 41,90 ευρώ ( µε έκπτωση 10% δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 37,71 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 
512,13 ευρώ σε 4 δόσεις.  

5) Η υπ' αρ.πρωτ. 21403/27-06-2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΗΝΑ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών στο όνοµα του αποβιώσαντος πατέρα του ΜΑΓΓΙΝΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ποσού 24,55 ευρώ ( µε έκπτωση 10% δηλ. συνολικό ποσό πληρωµής 22,10 
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 
1291,59 ευρώ σε 14 δόσεις.  

6) Η υπ' αρ.πρωτ. 21228/25-06-2014 αίτηση του ΒΛΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 59,26 ευρώ ( µε έκπτωση 10% δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 53,33 ευρώ) και αφορούν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 ποσού 430,92 ευρώ σε 4 δόσεις.  

7) Η υπ' αρ.πρωτ. 21505/27-06-2014 αίτηση της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 31,58 ευρώ ( µε έκπτωση 10% δηλ. συνολικό 
ποσό πληρωµής 28,42 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 673,95 ευρώ σε 7 δόσεις.  

8) Η υπ' αρ.πρωτ. 21468/27-06-2014 αίτηση της ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ για εφάπαξ 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 22,11 ευρώ ( µε έκπτωση 10% δηλ. συνολικό 
ποσό πληρωµής 19,90 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 599,75 ευρώ σε 6 δόσεις.  

9) Η υπ' αρ.πρωτ. 21664/30-06-2014 αίτηση της ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 121,24 ευρώ ( µε έκπτωση 10% δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 109,12 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 499,31 ευρώ σε 5 δόσεις.  

10) Η υπ' αρ.πρωτ. 22172/03-07-2014 αίτηση του ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 294,38 ευρώ ( µε έκπτωση 10% δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής 264,94 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 2.405,93 ευρώ σε 24 δόσεις.  

11) Η υπ' αρ.πρωτ. 22491/07-07-2014 αίτηση της ΠΑΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ για εφάπαξ εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 244,54 ευρώ ( µε έκπτωση 10% δηλ. συνολικό ποσό 
πληρωµής  220,09 ευρώ) και αφορούν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 & 



υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 
έως 14/04/2014 ποσού 1.875,28 ευρώ σε 21 δόσεις.  

 

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

1) Η υπ' αρ. πρωτ. 20736/20-6-2014 αίτηση της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ κατόπιν 
εξουσιοδότησης από τον ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ ΛΑΒΙ∆Α για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών  συνολικού ποσού 5.528,08 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 36 δόσεις. 

2) Η υπ' αρ. πρωτ. 20895/23-6-2014 αίτηση της ΒΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗΣ ως εκπροσώπου του 
λογαριασµού ύδρευσης που αφορά “ΚΟΙΝΟΧ. ΠΟΛΥΚ. ΑΡΓ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ 5”  για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 3.826,90 ευρώ που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 13 δόσεις. 

3) Η υπ' αρ. πρωτ. 20790/23-6-2014 αίτηση του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΥΛΙ∆Η για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 771,46 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 8 δόσεις. 

4) Η υπ' αρ. πρωτ. 20784/23-6-2014 αίτηση της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 1.039,52 ευρώ που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 4 δόσεις. 

5)  Η υπ' αρ. πρωτ. 20834/23-6-2014 αίτηση της ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΠΑ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 2.039,28 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 22 δόσεις. 

6) Η υπ' αρ. πρωτ. 20912/23-6-2014 αίτηση της ΣΟΦΙΑΣ ΡΑΠΤΑΚΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 846,55 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 3 δόσεις. 

7) Η υπ' αρ. πρωτ. 20893/23-6-2014 αίτηση του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 1.963,13 ευρώ που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 22 δόσεις. 

8) Η υπ' αρ. πρωτ. 20981/24-6-2014 αίτηση του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΥ για 
υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 688,21 ευρώ που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 7 δόσεις. 

9)  Η υπ' αρ. πρωτ. 21008/24-6-2014 αίτηση της ΜΑΡΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας ΜΑΡΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 5.910,02 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 24 δόσεις. 

10) Η υπ' αρ. πρωτ. 21729/23-6-2014 αίτηση του ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας ΣΙΤΗΡΟΕΣΣΑ Α.Ε. για υπαγωγή σε ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 4.499,54 ευρώ (χωρίς προσαυξήσεις) που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014. Βάσει ν.4257/14 το προς ρύθµιση ποσό 
διαµορφώνεται στα 1.248,08 ευρώ σε 7 δόσεις. 

11) Η υπ' αρ. πρωτ. 21017/24-6-2014 αίτηση της ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 1068,06 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 11 δόσεις. 

12) Η υπ' αρ. πρωτ. 21416/27-06-2014 αίτηση του ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 συνολικού 
ποσού 849,09 σε 5 δόσεις & υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 έως 14/04/2014 συνολικού ποσού 3.988,77 σε 24 δόσεις. 

13)  H υπ' αρ. πρωτ. 21708/30-6-2014 αίτηση τoυ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 576,14 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 6 δόσεις. 

14) H υπ' αρ. πρωτ. 21676/30-6-2014 αίτηση της ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ  για 



υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 1.834,88 ευρώ που 
έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 20 δόσεις. 

15) H υπ' αρ. πρωτ. 21605/30-6-2014 αίτηση του ΙΣΣΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ  για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών στο όνοµα του θανόντος πατέρα του ΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ 
συνολικού ποσού 471,64 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 5 
δόσεις. 

16) H υπ' αρ. πρωτ. 21715/30-6-2014 αίτηση του ΠΕΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 8.104,25 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 48 δόσεις. 

17) H υπ' αρ. πρωτ. 21381/27-6-2014 αίτηση του ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ για υπαγωγή 
σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 3.200,67 ευρώ που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 24 δόσεις. 

18) H υπ' αρ. πρωτ. 21437/27-6-2014 αίτηση του ΠΛΟΥΜΑΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 803,63 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 8 δόσεις. 

19) H υπ' αρ. πρωτ. 21782/01-07-2014 αίτηση του ΓΑΤΣΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 1.882,08 ευρώ που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 21 δόσεις. 

20) H υπ' αρ. πρωτ. 21809/01-07-2014 αίτηση της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 340,66 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 3 δόσεις. 

21) H υπ' αρ. πρωτ. 21788/01-07-2014 αίτηση της ΠΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 3.352,82 ευρώ που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 12 δόσεις. 

22) H υπ' αρ. πρωτ. 21787/01-07-2014 αίτηση του ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 1089,37 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 4 δόσεις. 

23) H υπ' αρ. πρωτ. 21849/01-07-2014 αίτηση της ΠΑΤΣΟΥΛΕ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 5374,31 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 20 δόσεις. 

24) H υπ' αρ. πρωτ. 21807/01-07-2014 αίτηση του ΛΥΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 5579,49 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί 
από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 30 δόσεις. 

25) H υπ' αρ. πρωτ. 21936/02-07-2014 αίτηση της ΣΑΡ∆ΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ κατά 
εξουσιοδότηση του ΤΡΑΧΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για υπαγωγή σε ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του συνολικού ποσού 513,30 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 
14/04/2014 σε 5 δόσεις. 

26) H υπ' αρ. πρωτ. 21991/02-07-2014 αίτηση του ∆ΑΛΕΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του συνολικού ποσού 828,98 ευρώ που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 9 δόσεις. 

27) H υπ' αρ. πρωτ. 22009/02-07-2014 αίτηση της ΓΑΡΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑΣ για υπαγωγή σε ρύθµιση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών της συνολικού ποσού 1.544,79 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 12 δόσεις. 

28) H υπ' αρ. πρωτ. 22099/03-07-2014 αίτηση της ΒΑΡΦΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της συνολικού ποσού 644,73 ευρώ που έχουν 
βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 6 δόσεις. 

29) H υπ' αρ. πρωτ. 21832/01-07-2014 αίτηση της ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν τον ∆ΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟ. 
Πρόκειται για οφειλές ακινήτου που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της ΜΑΤΙΑΤΟΥ 
ΕΥΤΕΡΠΗΣ συνολικού ποσού 2.110,27 ευρώ, που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010  έως 
14/04/2014 σε 15 δόσεις. 

30)  Η υπ' αρ. πρωτ. 22416/07-07-2014 αίτηση του MAΓΓΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για υπαγωγή σε 



ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, που αφορούν τον αποβιώσαντα πατέρα του 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ποσού των 400,77 , που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 ευρώ 
σε 2 δόσεις. 

31)  Η υπ' αρ. πρωτ. 22431/07-07-2014 αίτηση της  ΤΗΛΙΑΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών της συνολικού ποσού 1.547,37 που έχουν βεβαιωθεί 
άπο 01/01/2010  έως 14/04/2014 σε 12 δόσεις. 

32) Η υπ' αρ. πρωτ. 22551/07-07-2014 αίτηση του ΠΕΤΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για υπαγωγή σε 
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ως µισθωτή του ακινήτου ιδιοκτησίας 
ΜΟΝΤΑΦΕΡΙ ΑΛΕΞ συνολικού ποσού 737,83 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί άπο 01/01/2010  
έως 14/04/2014 σε 7 δόσεις. 

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


