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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 
και ώρα 13.00', η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ. 
253/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 29-5-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
253/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

16/29-5-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                   
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθ. Πρωτ. 14985/12-6-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
    Υπαγωγή οφειλών στη ρύθµιση του άρθρου 51 Ν. 4257/2014 (Μποντούρης 

Σωκρ. κλπ) 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Μαϊου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

09:30 µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 13369/27-5-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 

3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  3) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος  4) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

    

 Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 6, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε υπαγωγή οφειλών στη ρύθµιση του 
άρθρου 51 Ν.4257/2014 (Μπουντούρης Σωκρ. κλπ) και αφού έλαβε υπόψη: 
 
Α. Την εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Κων/νου 
Κορκόντζελου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 51 Ν. 4257/2014, 
καθώς και στις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για υπαγωγή στη ρύθµιση 
οφειλετών του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

Β. 1. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13541/28-5-2014 αίτηση του Μποντούρη Σωκράτη του 
Στεφάνου 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.828,76 € 
(ποσό οφειλής 2.166,01 € και προσαυξήσεις 662,75 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 2.166,01 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά 
Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 
662,75 €.  
 
2. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13542/28-5-2014 αίτηση του Καραµάνη Αποστόλου του Βασιλείου  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 360,96 € 
(ποσό οφειλής 120,32 € και προσαυξήσεις 240,64 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 120,32 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 240,64 €.  
 
3. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13543/28-5-2014 αίτηση της Μήνια Ευανθίας του Βαϊου 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 159,94 € 
(ποσό οφειλής 117,60 € και προσαυξήσεις 42,34 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 117,60 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 42,34 €.  
 
4. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13544/28-5-2014 αίτηση του Χουλιάρα Πελοπίδα του Ιωάννη 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 225,39 € 
(ποσό οφειλής 75,13 € και προσαυξήσεις 150,26 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 75,13 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 150,26 €.  
 
5. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13545/28-5-2014 αίτηση της Ζιάκανου Κωνσταντίας του 
∆ηµητρίου 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές της αιτούσας κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 310,94 € 
(ποσό οφειλής 233,90 € και προσαυξήσεις 77,04 €) 
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γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 233,90 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 77,04 €.  
 
6. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13546/28-5-2014 αίτηση της εταιρείας Γιαβάζης Ι. - Καταραχιάς Α. 
Ο.Ε, νόµιµα εκπροσωπούµενης  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές της αιτούσας κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.639,48 € 
€ (ποσό οφειλής 2.103,97 € και προσαυξήσεις 535,51 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 2.103,97 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά 
Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 
535,51 €.  
 
7. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13547/28-5-2014 αίτηση του Σταµούλη Αθανασίου του Κων/νου  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.000,19 € 
(ποσό οφειλής 1.555,48 € και προσαυξήσεις 444,71 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 1.555,48 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά 
Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 
444,71 €.  
 
8. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13548/28-5-2014 αίτηση του Ντηλιά Ηλία του Ευαγγέλου  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.101,30 € 
(ποσό οφειλής 437,63 € και προσαυξήσεις 663,67 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 437,63 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 663,67 €.  
 
9. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13549/28-5-2014 αίτηση της Στρογγύλη Ευδοκίας του Χρήστου  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές της αιτούσας κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.346,62 € 
(ποσό οφειλής 1.088,38 € και προσαυξήσεις 258,24 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 1.088,38 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά 
Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 
258,24 €.  
 
10. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13550/28-5-2014 αίτηση της Κουτσώνα Χρυσούλας του 
Νικολάου  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές της αιτούσας κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 113,75 € 
(ποσό οφειλής 65,00 € και προσαυξήσεις 48,75 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
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καταβολή του ποσού των 65,00 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 48,75 €.  
 
11. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13551/28-5-2014 αίτηση του Άγγελου Κων/νου του Ευαγγέλου 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.479,51 € 
(ποσό οφειλής 1.064,50 € και προσαυξήσεις 415,01 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 1.064,50 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά 
Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 
415,01 €.  
 
12. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13552/28-5-2014 αίτηση του Γαλούση Βασιλείου του Αποστόλου 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 138,45 € 
(ποσό οφειλής 87,75 € και προσαυξήσεις 50,70 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 87,75 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 50,70 €.  
 
13. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13553/28-5-2014 αίτηση του Χασιαλή Χρήστου του Ευαγγέλου 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.066,31 € 
(ποσό οφειλής 714,69 € και προσαυξήσεις 351,62 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 714,69 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 351,62 €.  
 
14. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13554/28-5-2014 αίτηση του Βασιλάκου Πέτρου του Σωκράτη  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 334,72 € 
(ποσό οφειλής 288,57 € και προσαυξήσεις 46,15 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 288,57 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 46,15 €.  
 
15. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13555/28-5-2014 αίτηση του Μίχου Χρήστου του Σωτηρίου  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 6.295,70 € 
(ποσό οφειλής 4.436,23 € και προσαυξήσεις 1.859,47 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 4.436,23 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά 
Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 
1.859,47 €.  
 
16. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13556/28-5-2014 αίτηση του ∆ερµατά Ηλία του Αθανασίου  
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β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 165,20 € 
(ποσό οφειλής 127,80 € και προσαυξήσεις 37,40 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 127,80 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 37,40 €.  
 
17. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13557/28-5-2014 αίτηση του Ράικου Κων/νου του Θωµά  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 3.781,27 € 
(ποσό οφειλής 2.996,67 € και προσαυξήσεις 784,60 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 2.996,67 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά 
Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 
784,60 €.  
 
18. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13574/28-5-2014 αίτηση της Ζαρχανή Θεοδώρας του Θωµά  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές της αιτούσας κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 167,70 € 
(ποσό οφειλής 96,83 € και προσαυξήσεις 70,87 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 96,83 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 70,87 €.  
 
19. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13580/28-5-2014 αίτηση της Πουρδαλά Σοφίας του Αριστοτέλη  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές της αιτούσας κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 141,49 € 
(ποσό οφειλής 109,11 € και προσαυξήσεις 32,38 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 109,11 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 32,38 €.  
 
20. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 13581/28-5-2014 αίτηση της Οικονόµου Γεωργίας του Σωτηρίου.  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 100,80 € 
(ποσό οφειλής 60,00 € και προσαυξήσεις 40,80 €) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του αιτούντος και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 60,00 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 40,80 €.  
 
Γ. α) Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 51 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014, τ. Α'), 
σύµφωνα µε τις οποίες “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 
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αυθαίρετων κατασκευών και 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”. 
β) Τις διατάξεις του εδ. 2 της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σύµφωνα µε τις οποίες “Για την 
υπαγωγή στη ρύθµιση το αίτηµα εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, η 
οποία αποφαίνεται µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας του 
∆ήµου”          
 
∆.  Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
                                                  αποφάσισε   οµόφωνα    
 
  Αποδέχεται την εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καρδίτσας και εγκρίνει την υπαγωγή των κάτωθι οφειλών στη ρύθµιση του άρθρου 
51 Ν. 4257/2014 µε εφάπαξ καταβολή του ποσού της οφειλής και µε απαλλαγή κατά 
ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 
προστίµων σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΦΕΙΛΗΣ 
(αρχική οφειλή 
+προσαυξήσεις) 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΟΦΕΙΛΗ 
(ποσό 
καταβολής) 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙ
Σ  
 

1 ΝιΜποντούρης Σωκράτης του Στεφάνου 2.828,76 € 2.166,01 € 662,75 € 

2 Καραµάνης Απόστολος του Βασιλείου 360,96 € 120,32 € 240,64 € 

3 Μήνια Ευανθία του Βαϊου 159,94 € 117,60 € 42,34 € 

4 Χουλιάρας Πελοπίδας του Ιωάννη 225,39 € 75,13 150,26 € 

5 Ζιάκανου Κωνσταντία του ∆ηµητρίου 310,94 € 233,90 € 77,04 € 

6 Γιαβάζης Ι. – Καταραχιάς Α. Ο.Ε  2.639,48 € 2.103,97 € 535,51 € 

7 Σταµούλης Αθανάσιος του Κων/νου 2.000,19 € 1.555,48 € 444,71 € 

8 Ντηλιάς Ηλίας του Ευαγγέλου 1.101,30 € 437,63 € 663,67 € 

9 Στρογγύλη Ευδοκία του Χρήστου 1.346,62 € 1.088,38 € 258,24 € 

10 Κουτσώνα Χρυσούλα του Νικολάου  113,75 € 65,00 € 48,75 € 

11 Άγγελος Κων/νος του Ευαγγέλου 1.479,51 € 1.064,50 € 415,01 € 

12 Γαλούσης Βασίλειος του Αποστόλου 138,45 € 87,75` € 50,70 € 

13 Χασιαλής Χρήστος του Ευαγγέλου 1.066,31 € 714,69 € 351,62 € 

14 Βασιλάκος Πέτρος του Σωκράτη 334,72 € 288,57 € 46,15 € 

15 Μίχος Χρήστος του Σωτηρίου 6.295,70 € 4.436,23 € 1.859,47 € 

16 ∆ερµατάς Ηλάις του Αθανασίου 165,20 € 127,80 € 37,40 € 

17 Ράικος Κων/νος του Θωµά 3.781,27 € 2.996,67 € 784,60 € 

18 Ζαρχανή Θεοδώρα του Θωµά 167,70 € 96,83 € 70,87 € 

19 Πουρδαλά Σοφία του Αριστοτέλη 141,49 € 109,11 € 32,38 € 

20 Οικονόµου Γεωργία του Σωτηρίου 100,80 € 60,00 € 40,80 € 
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 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
253/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 
 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


