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Από το πρακτικό της αριθμ.   14  /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμου Κ. Νευροκοπίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: 125/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Ρύθμιση  οφειλών 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

Στο Κ. Νευροκόπι σήμερα την 17η Ιουλίου έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα 
(2014), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Νέου Δημοτικού Μεγάρου, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ύστερα από την αριθμ. 9715/27-06-2014 πρόσκληση 
του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα (με αποδεικτικό) στα μέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι από τα 
επτά (7) μέλη της παρόντα ήταν τα πέντε (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Νικολαϊδης Νικόλαος 1. Λάμπρου Πασχάλης
2. Σίγγος Δημήτριος 2. Βενιζέλος Χρήστος
3. Γαλόπουλος Συμεών
4. Ταμπουρίδης Ελευθέριος
5. Τεβεκίδης Γεώργιος

O Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  με  πρακτικογράφο  τον 
υπάλληλο του Δήμου Παπαϊγνατίου Κωνσταντίνο  και εισηγούμενος το 3ο θέμα 
της ημερησίας διάταξης «Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
51 του Ν. 4257/2014», έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

1) Με το άρθρο 51 του  Ν. 4257/2014  (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α’) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών»,  δίνεται  η  δυνατότητα 
ρύθμισης  του  συνόλου  των  βεβαιωμένων  οφειλών που  έχουν  καταστεί 
ληξιπρόθεσμες [με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων 
(ΚΕΔΕ)]  έως  τη  δημοσίευσή  του  (14/4/2014),  συμπεριλαμβανομένων  των 
μισθωμάτων,  με  τις  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης  καταβολής,  τα  πρόστιμα,  τους 
τόκους υπερημερίας ή τις τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που επιβαρύνουν 
τη βασική οφειλή.

Συγκεκριμένα:

Οι οφειλές, που με το παραπάνω άρθρο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (Α’ και 
Β΄), ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α’ Κατηγορία

Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31/12/2009 υπάγονται στις 
ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 και ισχύουν τα εξής:
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• Ο αριθμός  των  μηνιαίων  δόσεων  καθορίζεται  σε  είκοσι  τέσσερις  (24)  κατά 
ανώτατο όριο [δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24)], 
καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ.

• Η  πρώτη  δόση  είναι  καταβλητέα  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του αντίστοιχου μήνα.

• Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της  οφειλής,  εντός  της  προθεσμίας  της 
πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%).

• Η καθυστέρηση  καταβολής  δύο  (2)  συνεχόμενων δόσεων επιφέρει  απώλεια 
των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη 
προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

Β’ Κατηγορία

Όσες  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  έχουν  βεβαιωθεί  από  1/1/2010  δύνανται  να 
ρυθμίζονται ως ακολούθως: 
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά 

Κ.Ε.Δ.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.Δ.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.Δ.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.Δ.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.Δ.Ε.  προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

2) Μέχρι  τις  15/7/2014 υποβλήθηκαν  δεκαεννέα (19)  αιτήσεις  οφειλετών  για 
υπαγωγή  στη  ρύθμιση  οφειλών  της  κατηγορίας  Β΄,  οι  οποίες  σύμφωνα  με  το 
άρθρο  51  του  Ν.4257/2014  εξετάζονται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του 
Δήμου,  που  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

3) Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν (κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά) και οι ενέργειες 
που έγιναν έχουν ως εξής:

1. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Γαλόπουλος Πρόδρομος του Χαραλάμπου
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 9210/30-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:
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ΕΙΔΟΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ 271,24

Φ.Π.Α. 42,36
ΣΥΝΟΛΟ 313,60

Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω Εκδόθηκε το αριθμ. 2041/30-6-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 313,60€).

Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι 30/6/2014 δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο για την είσπραξη των 
παραπάνω  απαιτήσεων,  α)  Επειδή  μέχρι  τις  31/3/2014  που  έγιναν 
ληξιπρόθεσμες  οι  οφειλές  του  χρηματικού καταλόγου  έτους  2012,  το 
συνολικό ποσό της οφειλής του ανωτέρω ήταν μικρότερο των 293,47€ 
και  β)  Από  1/4/2014  μέχρι  30/6/2014  είχε  δοθεί  προτεραιότητα  σε 
άλλες κατεπείγουσες υποθέσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.

2. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Γερμανός Ιωάννης του Γέρμαν
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 8435/20-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ
ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 326,50

Φ.Π.Α. 53,65
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ: 48,87
ΣΥΝΟΛΟ 429,02

Ενέργειες που έγιναν:
Οι παραπάνω οφειλές έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση (με απαλλαγή κατά 
ποσοστό  80% από τις  προσαυξήσεις) και  έχει  ήδη  πληρωθεί  (με  την 
υποβολή της αίτησης) η 1η από τις  τρεις (3) δόσεις (Τριπλ. Είσπραξης: 
1968/20-6-2014).
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι 20/6/2014 δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο για την είσπραξη των 
παραπάνω  απαιτήσεων,  α)  Επειδή  μέχρι  τις  31/3/2014  που  έγιναν 
ληξιπρόθεσμες  οι  οφειλές  του  χρηματικού καταλόγου  έτους  2012,  το 
συνολικό ποσό της οφειλής του ανωτέρω ήταν μικρότερο των 293,47€ 
και  β)  Από  1/4/2014  μέχρι  20/6/2014  είχε  δοθεί  προτεραιότητα  σε 
άλλες κατεπείγουσες υποθέσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.
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3. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Παλαιολόγου Λάζαρος του Στεργίου

Οφειλέτης: Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 9909/9-7-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 199,20

Φ.Π.Α. 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 199,20

Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω. Εκδόθηκε το αριθμ.  2160/9-7-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 199,20€).
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι την ημέρα της εξόφλησης δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο, γιατί το 
σύνολο της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις δεν ξεπερνούσε τα 293,47€ 
που  ορίζει  ο  νόμος  για  τη  λήψη  μέτρων  (όπως  δέσμευση  της 
φορολογικής ενημερότητας κ.λπ.).

4. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Παπαδοπούλου Κυριακή του Σταύρου
Οφειλέτης: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 10007/10-7-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 445,40

Φ.Π.Α. 63,90
ΣΥΝΟΛΟ 509,30

Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση της ανωτέρω. Εκδόθηκε το αριθμ.  2179/9-7-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 509,30€).
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι 9/7/2014 δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο για την είσπραξη των 
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παραπάνω  απαιτήσεων  (που  βεβαιώθηκαν  στις  11/2/2014  με  τον 
Χρηματικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κ. Νευροκοπίου για 
το  έτος  2012),  επειδή  από  1/4/2014  που  έγιναν  ληξιπρόθεσμες  οι 
οφειλές  του  χρηματικού  καταλόγου  έτους  2012,  είχε  δοθεί 
προτεραιότητα  σε  άλλες  κατεπείγουσες  υποθέσεις  της  Οικονομικής 
Υπηρεσίας.

5. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Δούσκου Ευαγγελία του Νικολάου
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 9251/30-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ
ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 230,20

Φ.Π.Α. 28,79
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ: 39,91
ΣΥΝΟΛΟ 298,90

Ενέργειες που έγιναν:
Οι παραπάνω οφειλές έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση (με απαλλαγή κατά 
ποσοστό  80% από τις  προσαυξήσεις) και  έχει  ήδη  πληρωθεί  (με  την 
υποβολή της αίτησης) η 1η από τις  δύο (2) δόσεις (Τριπλ. Είσπραξης: 
2048/30-6-2014).
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι 30/6/2014 δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο για την είσπραξη των 
παραπάνω  απαιτήσεων,  α)  Επειδή  μέχρι  τις  31/3/2014  που  έγιναν 
ληξιπρόθεσμες  οι  οφειλές  του  χρηματικού καταλόγου  έτους  2012,  το 
συνολικό ποσό της οφειλής του ανωτέρω ήταν μικρότερο των 293,47€ 
και  β)  Από  1/4/2014  μέχρι  30/6/2014  είχε  δοθεί  προτεραιότητα  σε 
άλλες κατεπείγουσες υποθέσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.

6. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Ελευθεριάδου Βασιλική του Δημητρίου
Οφειλέτης: Κληρονόμοι Ελευθεριάδου Μαρίας του Ιωάννη (μητέρα της 
ανωτέρω)
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 8860/25-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 120,80

Φ.Π.Α. 17,12
ΣΥΝΟΛΟ 137,92
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Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω. Εκδόθηκε το αριθμ. 1998/25-6-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 137,92€).
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι την ημέρα της εξόφλησης δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο, γιατί το 
σύνολο της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις δεν ξεπερνούσε τα 293,47€ 
που ορίζει ο νόμος για τη δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας.

7. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Ευκαρπίδης Κυριάκος του Νικολάου
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 9908/9-7-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 31,46

Φ.Π.Α. 3,46
ΣΥΝΟΛΟ 34,92

Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω. Εκδόθηκε το αριθμ.  2159/9-7-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 34,92€).
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι την ημέρα της εξόφλησης δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο, γιατί το 
σύνολο της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις δεν ξεπερνούσε τα 293,47€ 
που  ορίζει  ο  νόμος  για  τη  λήψη  μέτρων  (όπως  δέσμευση  της 
φορολογικής ενημερότητας κ.λπ.).

8. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Κεφαλίδης Αναστάσιος του Θεόφιλος
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 10260/14-7-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 130,35

Φ.Π.Α. 13,75
ΣΥΝΟΛΟ 144,10

Ενέργειες που έγιναν:
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Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω. Εκδόθηκε το αριθμ. 2208/14-7-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 144,10€).
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι την ημέρα της εξόφλησης δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο, γιατί το 
σύνολο της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις δεν ξεπερνούσε τα 293,47€ 
που  ορίζει  ο  νόμος  για  τη  λήψη  μέτρων  (όπως  δέσμευση  της 
φορολογικής ενημερότητας κ.λπ.).

9. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Κουρούπης Νικόλαος του Σταμάτη
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 8807/25-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού 
157,20€ (βασική οφειλή).
Ενέργειες που έγιναν:
Οι  οφειλές  της  κατηγορίας  Α΄  έχουν  υπαχθεί  στη  ρύθμιση  με  τις 
διατάξεις του Ν. 3801/2009 και έχουν εξοφληθεί με εφάπαξ καταβολή, 
απαλλαγή  10%  (15,72€)  από  την  βασική  οφειλή  και  100%  από  τις 
προσαυξήσεις.

• Ακυρωτικό  Τριπλότυπο  Είσπραξης:  57/25-6-2014 
(απαλλαγή 10% από τη βασική οφειλή).

• Τριπλότυπο είσπραξης: 1991/25-6-2014.

ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:
ΕΙΔΟΣ 

ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 265,48

Φ.Π.Α. 19,06
ΣΥΝΟΛΟ 284,54

Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω. Εκδόθηκε το αριθμ. 1992/25-6-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 284,54€)
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Δέσμευση φορολογικής ενημερότητας με το αριθμ. 6137/4-6-2013 
έγγραφό μας προς τη Δ.Ο.Υ. Δράμας.

10. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Κουρούπης Σταμάτης του Νικολάου
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 8814/25-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
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ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:
ΕΙΔΟΣ 

ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 87,46

Φ.Π.Α. 6,92
ΣΥΝΟΛΟ 94,38

Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω. Εκδόθηκε το αριθμ. 1994/25-6-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 94,38€).
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι την ημέρα της εξόφλησης δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο, γιατί το 
σύνολο της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις δεν ξεπερνούσε τα 293,47€ 
που ορίζει ο νόμος για τη δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας.

11. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Κωτσάλης Αθανάσιος του Δημητρίου
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 10093/11-7-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού 
401,78€ (βασική οφειλή).
Ενέργειες που έγιναν:
Οι  οφειλές  της  κατηγορίας  Α΄  έχουν  υπαχθεί  στη  ρύθμιση  με  τις 
διατάξεις του Ν. 3801/2009 και έχουν εξοφληθεί με εφάπαξ καταβολή, 
απαλλαγή  10%  (40,18€)  από  την  βασική  οφειλή  και  100%  από  τις 
προσαυξήσεις.

• Ακυρωτικό  Τριπλότυπο  Είσπραξης:  60/11-7-2014 
(απαλλαγή 10% από τη βασική οφειλή).

• Τριπλότυπο είσπραξης: 2192/11-7-2014.

ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:
ΕΙΔΟΣ 

ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 616,07

Φ.Π.Α. 37,41
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 176,28
ΣΥΝΟΛΟ 829,76

Ενέργειες που έγιναν:
Οι παραπάνω οφειλές έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση (με απαλλαγή κατά 
ποσοστό  80% από τις  προσαυξήσεις) και  έχει  ήδη  πληρωθεί  (με  την 
υποβολή της αίτησης)  η  1η από τις  έξι (6)  δόσεις  (Τριπλ. Είσπραξης: 
2193/11-7-2014).
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Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών (Σχετ. αριθμ. πρωτ.: 
14551/4-12-2013)

12. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Μουταφτσής Δημήτριος του Ηλία
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 8188/18-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 134,12

Φ.Π.Α. 19,63
ΣΥΝΟΛΟ 153,75

Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω. Εκδόθηκε το αριθμ. 1949/18-6-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 153,75€).
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι την ημέρα της εξόφλησης δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο, γιατί το 
σύνολο της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις δεν ξεπερνούσε τα 293,47€ 
που ορίζει ο νόμος για τη δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας.

13. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Μώραλη Ευριδίκη του Κων/νου
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 8884/25-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ
ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 581,84

Φ.Π.Α. 71,81
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ: 105,84
ΣΥΝΟΛΟ 759,49

Ενέργειες που έγιναν:
Οι παραπάνω οφειλές έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση (με απαλλαγή κατά 
ποσοστό  80% από τις  προσαυξήσεις) και  έχει  ήδη  πληρωθεί  (με  την 
υποβολή της  αίτησης)  η 1η από τις  έξι (6)  δόσεις  (Τριπλ.  Είσπραξης: 
1999/25-6-2014).
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Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
• Δεν  είχαν  ληφθεί  μέτρα  για  την  εξασφάλιση  των  παραπάνω 

απαιτήσεων γιατί  μέχρι τις  29/4/2014 ως οφειλέτης εμφανιζόταν ο 
σύζυγός της Μώραλης Αθανάσιος που είχε πεθάνει στις 5/7/2010.

• Οι παραπάνω οφειλές μεταφέρθηκαν στο όνομά της μετά από αίτηση 
- δήλωσή της που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 5525/29-4-2014.

14. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Παγκαλίδου Καλλιόπη του Ιωάννη
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 8242/19-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ
ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 445,20

Φ.Π.Α. 27,46
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ: 136,10
ΣΥΝΟΛΟ 608,76

Ενέργειες που έγιναν:
Οι παραπάνω οφειλές έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση (με απαλλαγή κατά 
ποσοστό  80% από τις  προσαυξήσεις) και  έχει  ήδη  πληρωθεί  (με  την 
υποβολή  της  αίτησης)  η  1η από  τις  τέσσερις (4)  δόσεις  (Τριπλ. 
Είσπραξης: 1956/19-6-2014).

Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Δέσμευση  φορολογικής  ενημερότητας  με  το  αριθμ.  7106/21-6-2013 
έγγραφό μας.

15. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Παπαδοπούλου Μελίτσα του Ερμήλιου
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 9228/30-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ 120,00

Φ.Π.Α. 24,60
ΣΥΝΟΛΟ 144,60

Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω Εκδόθηκε το αριθμ. 2044/30-6-2014 τριπλότυπο 
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είσπραξης (ποσού 144,60€).

Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι την ημέρα της εξόφλησης δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο, γιατί το 
σύνολο της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις δεν ξεπερνούσε τα 293,47€ 
που ορίζει ο νόμος για τη δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας.

16. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Πατακάκης Ανάργυρος του Αντωνίου
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 10018/10-7-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού 
212,43€ (βασική οφειλή).
Ενέργειες που έγιναν:
Οι  οφειλές  της  κατηγορίας  Α΄  έχουν  υπαχθεί  στη  ρύθμιση  με  τις 
διατάξεις του Ν. 3801/2009 και έχουν εξοφληθεί με εφάπαξ καταβολή, 
απαλλαγή  10%  (21,24€)από  την  βασική  οφειλή  και  100%  από  τις 
προσαυξήσεις.

• Ακυρωτικό  Τριπλότυπο  Είσπραξης:  59/10-7-
2014(απαλλαγή 10% από τη βασική οφειλή).

• Τριπλότυπο είσπραξης: 2177/10-7-2014.

ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:
ΕΙΔΟΣ 

ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 46,15

Φ.Π.Α. 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 46,15

Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω. Εκδόθηκε το αριθμ. 2178/10-7-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 46,15€)
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:

• Δέσμευση  φορολογικής  ενημερότητας  με  το  αριθμ.  7106/21-6-
2013 έγγραφό μας προς τη Δ.Ο.Υ. Δράμας.
• Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών (Σχετ. αριθμ. πρωτ.: 
6224/15-5-2014.

17. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Ραφτοπούλου Αγγελική του Γεωργίου
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 9212/30-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
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ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:
ΕΙΔΟΣ 

ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ

ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ 231,01

Φ.Π.Α. 31,28
ΣΥΝΟΛΟ 262,29

Ενέργειες που έγιναν:
Οι  παραπάνω  οφειλές  έχουν  εξοφληθεί  με  εφάπαξ  καταβολή  και 
απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις, την ίδια ημέρα που υποβλήθηκε 
η αίτηση του ανωτέρω Εκδόθηκε το αριθμ. 2042/30-6-2014 τριπλότυπο 
είσπραξης (ποσού 262,69€).

Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Μέχρι 30/6/2014 δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο για την είσπραξη των 
παραπάνω  απαιτήσεων,  α)  Επειδή  μέχρι  τις  31/3/2014  που  έγιναν 
ληξιπρόθεσμες  οι  οφειλές  του  χρηματικού καταλόγου  έτους  2012,  το 
συνολικό ποσό της οφειλής του ανωτέρω ήταν μικρότερο των 293,47€ 
και  β)  Από  1/4/2014  μέχρι  30/6/2014  είχε  δοθεί  προτεραιότητα  σε 
άλλες κατεπείγουσες υποθέσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.

18. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Σάββαρος Κων/νος του Ιωάννη
Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 8686/24-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ
ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 838,34

Φ.Π.Α. 58,05
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ: 255,01
ΣΥΝΟΛΟ 1.151,40

Ενέργειες που έγιναν:
Οι παραπάνω οφειλές έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση (με απαλλαγή κατά 
ποσοστό  80% από τις  προσαυξήσεις) και  έχει  ήδη  πληρωθεί  (με  την 
υποβολή της αίτησης) η 1η από τις  δύο (2) δόσεις (Τριπλ. Είσπραξης: 
1980/24-6-2014).

Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Δέσμευση  φορολογικής  ενημερότητας  με  το  αριθμ.  3451/01-04-2014 
έγγραφό μας.
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19. Ονοματεπώνυμο αιτούντος: Σοπηλίδης Σπυρίδων του Θεοχάρη

Αριθμ. πρωτ. που έλαβε η αίτηση: 8089/18-6-2014
Υπάρχουσες οφειλές:

Ι. Στην κατηγορία Α΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΙΙ. Στην κατηγορία Β΄ είχε τις παρακάτω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ
ΒΑΣΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ: 838,34

Φ.Π.Α. 58,05
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ: 255,01
ΣΥΝΟΛΟ 1.151,40

Ενέργειες που έγιναν:
Οι παραπάνω οφειλές έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση (με απαλλαγή κατά 
ποσοστό  80% από τις  προσαυξήσεις) και  έχει  ήδη  πληρωθεί  (με  την 
υποβολή της αίτησης) η 1η από τις εννέα (9) δόσεις (Τριπλ. Είσπραξης: 
1928/18-6-2014).
Μέτρα που είχαν ληφθεί για την είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων:
Δέσμευση  φορολογικής  ενημερότητας  με  το  αριθμ.  3451/01-04-2014 
έγγραφό μας.

4) Από  τις  εισηγήσεις  της  Προϊσταμένης  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  ή  του 
Αναπληρωτή  αυτής  σε  περίπτωση απουσίας,  για  κάθε  μία  από  τις  παραπάνω 
περιπτώσεις, προκύπτουν τα εξής:

Α.- 1. Επί του αιτήματος του Γαλόπουλου Προδρόμου του Χαραλάμπου,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του Γαλόπουλου  Προδρόμου 
του  Χαραλάμπου προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από 
1/1/2010, και ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
313,60€ μαζί  με τον Φ.Π.Α.),  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

2. Επί του αιτήματος του Γερμανού Ιωάννη του Γέρμαν,
Εισηγείται:

• Την  ρύθμιση  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του 
Γερμανού Ιωάννη του Γέρμαν προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί 
από  1/1/2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του  Ν.4257/2014  και 
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ειδικότερα:

• Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών  του σε  τρεις (3) 
μηνιαίες δόσεις των 113,62€ (όπως ακριβώς αναφέρονται στον από 
20/6/2014 πίνακα  δόσεων που  συνοδεύει  την  παρούσα),  με 
απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις προσαυξήσεις.

• Σημείωση: Η 1η δόση έχει καταβληθεί (Τριπλ. Είσπραξης: 
1968/20-6-2014).

3. Επί του αιτήματος του Παλαιολόγου Λαζάρου του Στεργιου,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε. το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, και ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
199,20€ μαζί  με τον Φ.Π.Α.),  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

4. Επί του αιτήματος της Παπαδοπούλου Κυριακής του Σταύρου,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το Δήμο, που 
έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, και ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
509,30€ μαζί  με τον Φ.Π.Α.),  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

5. Επί του αιτήματος της Δούσκου Ευαγγελία του Νικολάου,
Εισηγείται:

• Την  ρύθμιση  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της 
Δούσκου  Ευαγγελίας του  Νικολάου προς  το  Δήμο,  που  έχουν 
βεβαιωθεί  από  1/1/2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα:

• Την  καταβολή  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της σε  δύο (2) 
μηνιαίες δόσεις των 120,30€ (όπως ακριβώς αναφέρονται στον από 
30/6/2014 πίνακα  δόσεων που  συνοδεύει  την  παρούσα),  με 
απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις προσαυξήσεις.

• Σημείωση: Η 1η δόση έχει καταβληθεί (Τριπλ. Είσπραξης: 
2048/30-6-2014).
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6. Επί του αιτήματος της Ελευθεριάδου Βασιλικής του Δημητρίου,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  των  κληρονόμων  της 
Ελευθεριάδου  Μαρίας του  Ιωάννη προς  το  Δήμο,  που  έχουν 
βεβαιωθεί από 1/1/2010, και ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
137,92€ μαζί  με τον Φ.Π.Α.),  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

7. Επί του αιτήματος του Ευκαρπίδη Κυριάκου του Νικολάου,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων οφειλών  του Ευκαρπίδη Κυριάκου του 
Νικολάου προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, και 
ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
34,92€ μαζί με τον Φ.Π.Α.), με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης 
καταβολής και των προστίμων.

8. Επί του αιτήματος του Κεφαλίδη Αναστασίου του Θεόφιλου,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κεφαλίδη Αναστασίου του 
Θεόφιλου προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, και 
ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
144,10€ μαζί  με τον Φ.Π.Α.),  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

9. Επί του αιτήματος του Κουρούπη Νικολάου του Σταμάτη,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων οφειλών  του Κουρούπη Νικολάου του 
Σταμάτη προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, και 
ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
284,54€ μαζί  με τον Φ.Π.Α.),  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
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τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

10. Επί του αιτήματος του Κουρούπη Σταμάτη του Νικολάου,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του Κουρούπη  Σταμάτη του 
Νικολάου προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, και 
ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
94,38€ μαζί με τον Φ.Π.Α.), με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης 
καταβολής και των προστίμων.

11. Επί του αιτήματος του Κωτσάλη Αθανασίου του Δημητρίου,
Εισηγείται:

• Την  ρύθμιση  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του 
Κωτσάλη  Αθανασίου του  Δημητρίου προς  το  Δήμο,  που  έχουν 
βεβαιωθεί  από  1/1/2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα:

• Την  καταβολή  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του σε  έξι (6) 
μηνιαίες δόσεις των 111,15€ (όπως ακριβώς αναφέρονται στον από 
11-7-2014 πίνακα  δόσεων που  συνοδεύει  την  παρούσα),  με 
απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις προσαυξήσεις.

• Σημείωση: Η 1η δόση έχει καταβληθεί (Τριπλ. Είσπραξης: 
2193/11-7-2014).

12. Επί του αιτήματος του Μουταφτσή Δημητρίου του Ηλία,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Μουταφτσή Δημητρίου του 
Ηλία προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1/1/2010,  και 
ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
153,75€ μαζί  με τον Φ.Π.Α.),  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

13. Επί του αιτήματος της Μώραλη Ευριδίκης του Κων/νου,
Εισηγείται:
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• Την  ρύθμιση  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της 
Μώραλη  Ευριδίκης του  Κων/νου προς  το  Δήμο,  που  έχουν 
βεβαιωθεί  από  1/1/2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα:

• Την  καταβολή  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της σε  έξι (6) 
μηνιαίες δόσεις των 102,90€ (όπως ακριβώς αναφέρονται στον από 
25/6/2014 πίνακα  δόσεων που  συνοδεύει  την  παρούσα),  με 
απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις προσαυξήσεις.

• Σημείωση: Η 1η δόση έχει καταβληθεί (Τριπλ. Είσπραξης: 
1999/25-6-2014).

14. Επί του αιτήματος της Παγκαλίδου Καλλιόπης του Ιωάννη,
Εισηγείται:

• Την  ρύθμιση  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της 
Παγκαλίδου  Καλλιόπης του  Ιωάννη προς  το  Δήμο,  που  έχουν 
βεβαιωθεί  από  1/1/2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα:

• Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών  της σε  τέσσερις 
(4) μηνιαίες δόσεις των 120,12€ (όπως ακριβώς αναφέρονται στον 
από  19/6/2014 πίνακα δόσεων που συνοδεύει την παρούσα), με 
απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις προσαυξήσεις.

• Σημείωση:  Η  1η δόση  έχει  καταβληθεί  (Τριπλ.  Είσπραξης: 
1956/19-6-2014).

15. Επί του αιτήματος της Παπαδοπούλου Μελίτσας του Ερμήλιου,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων οφειλών  της Παπαδοπούλου Μελίτσας 
του Ερμήλιου προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, 
και ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
144,60€ μαζί  με τον Φ.Π.Α.),  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

16. Επί του αιτήματος του Πατακάκη Ανάργυρου του Αντωνίου,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πατακάκη Ανάργυρου του 
Αντωνίου προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, και 
ειδικότερα:
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• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
46,15€ μαζί με τον Φ.Π.Α.), με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης 
καταβολής και των προστίμων.

17. Επί του αιτήματος της Ραφτοπούλου Αγγελικής του Γεωργίου,
Εισηγείται:

• Την ρύθμιση (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014) των 
ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της Ραφτοπούλου  Αγγελικής 
του Γεωργίου προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, 
και ειδικότερα:

• Την εφάπαξ καταβολή της συνολικής του οφειλής (ποσού των 
262,29€ μαζί  με τον Φ.Π.Α.),  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

18. Επί του αιτήματος του Σάββαρου Κων/νου του Ιωάννη,
Εισηγείται:

• Την  ρύθμιση  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του 
Σάββαρου  Κων/νου του  Ιωάννη προς  το  Δήμο,  που  έχουν 
βεβαιωθεί  από  1/1/2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα:

• Την  καταβολή  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του σε  δύο (2) 
μηνιαίες δόσεις των 121,11€ (όπως ακριβώς αναφέρονται στον από 
24/6/2014 πίνακα  δόσεων που  συνοδεύει  την  παρούσα),  με 
απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις προσαυξήσεις.

• Σημείωση:  Η  1η δόση  έχει  καταβληθεί  (Τριπλ.  Είσπραξης: 
1980/24-6-2014).

19. Επί του αιτήματος του Σοπηλίδη Σπυρίδωνα του Θεοχάρη,
Εισηγείται:

• Την  ρύθμιση  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του 
Σοπηλίδη  Σπυρίδωνα του  Θεοχάρη προς  το  Δήμο,  που  έχουν 
βεβαιωθεί  από  1/1/2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα:

• Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών  του σε  εννέα (9) 
μηνιαίες δόσεις των 102,20€ (όπως ακριβώς αναφέρονται στον από 
18/6/2014 πίνακα  δόσεων που  συνοδεύει  την  παρούσα),  με 
απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις προσαυξήσεις.

• Σημείωση:  Η  1η δόση  έχει  καταβληθεί  (Τριπλ.  Είσπραξης: 
1928/18-6-2014).
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Β.-ΤtΤο ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης (το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των  100,00€)  επιβαρύνεται  με  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης  καταβολής,  οι 
οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  κατά  την 
ημερομηνία κατάθεσης  των αιτήσεων υπαγωγής (κατά την υποβολή των 
παραπάνω  αιτήσεων  (από  18/6/2014 έως  15/7/2014 το  επιτόκιο  ήταν 
σύμφωνα με  τα  στοιχεία  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  0,15%),  πλέον  οχτώ 
εκατοστιαίων  μονάδων  ετησίως  υπολογισμένο,  το  οποίο  και  παραμένει 
σταθερό  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  ρύθμισης.  Κάθε  δόση  δηλαδή 
επιβαρύνεται με επιτόκιο 8,15%.

Γ.- Το  ποσό  για  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 επιτρεπόμενης της υποβολής νέας 
αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του 
οφειλέτη.

Δ.- Η ρύθμιση ακυρώνεται,  με συνέπεια  την υποχρεωτική άμεση καταβολή 
του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης 
και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από 
την  ισχύουσα  νομοθεσία  μέτρα,  εάν  ο  οφειλέτης:  α)  δεν  καταβάλει 
εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει 
την καταβολή της  τελευταίας δόσης της  ρύθμισης  για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες 
δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του 
τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του 
εκκαθαριστικού,  καθώς  και  τη  δήλωση  περί  μεταβολής  της  ακίνητης 
περιουσίας  που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν 
είναι  ενήμερος  στις  οφειλές  του  από  την  ημερομηνία  υπαγωγής  στη 
ρύθμιση και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του 
χορηγηθεί η ρύθμιση.

Ε.- 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.

ΣΤ.- 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 
του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

ΑΔΑ: 7ΘΓΘΩΕ3-ΑΧΔ



1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και 209 παρ.1 του Ν.3463/06
2. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 
3. Το  ισχύον  επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της 

Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  κατά  την  ημερομηνία  κατάθεσης  της 
αίτησης υπαγωγής

4. Τις παραπάνω αναφερόμενες αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση και της 
σχετικές εισηγήσεις της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  ικανοποίηση  των  αιτημάτων  των  παραπάνω  αναφερομένων 
οφειλετών και την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014) όπως ακριβώς εμφανίζεται 
στις  παραπάνω  αναφερόμενες  εισηγήσεις  της  Προϊσταμένης  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κ.  Νευροκοπίου ή του Αναπληρωτή 
αυτής σε περίπτωση απουσίας.

2. Η  απόφαση αυτή  πήρε  αύξοντα αριθμό 125/2014  και  θα  αναρτηθεί  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Μετά την σύνταξη και ανάγνωση του Πρακτικού αυτού ακολούθησε η υπογραφή 
του ως εξής :

Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Α   Μ Ε Λ Η

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολαϊδης Νικόλαος
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