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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 26η 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. 
260/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 11-6-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
260/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

19/11-6-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                   
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθ. Πρωτ. 16306/26-6-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

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

Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

13:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 14307/5-6-2014 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 τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

    

 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  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. 14661/10-06-2014 αίτηση του Νταή Αθανασίου 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 778,29 € 
(ποσό οφειλής 670,93 € και προσαυξήσεις 107,35 €) 
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 670,93 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 107,35 €.  
 
2. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14663/10-06-2014 αίτηση του Ζευγαρά Πέτρου & ΣΙΑ ΟΕ 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.869,80€ 
(ποσό οφειλής 1558,45€ και προσαυξήσεις 311,32€ ) 
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 1558,45€ µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 311,32€.  
 
3. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14664/10-06-2014 αίτηση του Κορκόντζελου Φωτίου 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 122,97€ 
(ποσό οφειλής 97,80€ και προσαυξήσεις 25,17 €) 
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 97,80€ µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 25,17 €.  
 
4. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14665/10-06-2014 αίτηση του  Τσιαµαντά Γεωργίου. 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 561,16€ 
(ποσό οφειλής 205,51€ και προσαυξήσεις 356,70€) 
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 205,51€  µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού  356,70€ . 
 
5. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14666/10-06-2014 αίτηση του Μπακαλάκου Χριστόφορου 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 1.025,73 € 
(ποσό οφειλής 493,42€ και προσαυξήσεις 532,31€) 
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 493,42€ µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 532,31€.  
 
6. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14667/10-06-2014 αίτηση του Γκερµπεσιώτη Στέφανου του 
Ηλία 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.570,87€  
(ποσό οφειλής 1063,59€ και προσαυξήσεις 507,25€) 
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 1063,59€ µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 507,25€.  
 
7. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14668/10-06-2014 αίτηση του Νικάκη Χρίστου του Γεωργίου. 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 4.707,50€ 
(ποσό οφειλής 3.971,05€ και προσαυξήσεις 736,45 €) 
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 3.971,05€ µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά 
Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 
736,45 €.  
 
8. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14669/10-06-2014 αίτηση του   Κωστόπουλου ∆ούκα του Ηλία   
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 133,39€ 
(ποσό οφειλής 115,59€ και προσαυξήσεις 17,79€) 
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 115,59€ µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού17,79€.  
 
9. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14670/14670-06-2014 αίτηση Του Γεροντόπουλου  ∆ηµητρίου 
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 1.268,65 € 
(ποσό οφειλής 545,48€ και προσαυξήσεις 723,17€) 
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 545,48€  µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 723,17€.  
 
10. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14671/10-06-2014 αίτηση της Καρακαξά Γεωργίου του 
Λεωνίδα 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.011,03€ 
(ποσό οφειλής 372,59€ και προσαυξήσεις 638,44€) 
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 372,59€ µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 638,44€.  
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11. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14672/10-06-2014 αίτηση του  Χάρµπα Γεωργίου 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 17.393,27 
€ (ποσό οφειλής 11.505,46€ και προσαυξήσεις 5.887,81€) 
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 11.505,46€  µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά 
Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού  
5.887,81€. 
 
12. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14763/10-06-2014 αίτηση της Μυλωνάς Βασιλικής 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 417,90€ 
(ποσό οφειλής 210,00€ και προσαυξήσεις 228,90€) 
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 210,00€   µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού  228,90€.  
 
13. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14764/10-06-2014 αίτηση του ∆ανιήλ Χρήστου 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 575,80 € 
(ποσό οφειλής  359,87€ και προσαυξήσεις 215,93 €) 
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 359,87€   µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 215,93 €.  
 
14. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14765/10-06-2014 αίτηση της Γκάνια-Σκούρα  Ιωάννας του 
Κων/νου 
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές της αιτούσας κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 112,48€ 
(ποσό οφειλής 40,99€ και προσαυξήσεις 71,50€) 
γ) Τη θετική εισήγηση του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για ρύθµιση 
των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών της αιτούσας και ειδικότερα την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού των 40,99€ µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 71,50€.  
 
15. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14766/10-06-2014 αίτηση του Κορκόντζελου Βαϊου 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 122,97€ 
(ποσό οφειλής 97,80 € και προσαυξήσεις 25,17 €) 
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 97,80 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 25,17 €.  
 
16. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14767/10-06-2014 αίτηση του Σιώκα Αθανασίου του Γεωργίου  
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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 188,70 € 
(ποσό οφειλής 126,18 € και προσαυξήσεις 62,51 €) 
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 126,18 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 62,51 €.  
 
17. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14769/10-06-2014 αίτηση του Ζαβρή Θεοφάνη του Γεωργίου.  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.527,67 € 
(ποσό οφειλής 426,69€ και προσαυξήσεις 1.053,56€) 
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 426,69€  µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 1.053,56€.  
 
18. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14770/10-06-2014 αίτηση της Μποσκλαβίτη Ευθαλίας του 
Ευθυµίου  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές της αιτούσας κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 214,53€ 
(ποσό οφειλής 171,81€ και προσαυξήσεις 42,72€) 
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 171,81€ µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 42,72€.  
 
19. α) Την υπ'αριθ. Πρωτ. 14844/10-06-2014 αίτηση του  Κουτρούλια Αρχοντή του 
Αρχοντή.  
β) Το γεγονός ότι οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 88,17€ 
(ποσό οφειλής 80,43 € και προσαυξήσεις 7,74 €) 
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 80,43 € µε απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 7,74 €.  
 
 
 
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 
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 
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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 ΝιΝταής Αθανάσιος του Βαϊου 778,29€ 670,93 € 107,35€ 

2 Ζευγαράς Πέτρος & ΣΙΑ ΟΕ 1.869,80 € 1.558,45 € 311,32€ 

3 Κορκόντζελος Φώτιος του Κων/νου 122,97 € 97,80€ 25,17€ 

4 Τσιαµαντάς Γεώργιος 561,16 € 205,51€ 356,70€ 

5 Μπακαλάκος Χριστόφορος του 
Αριστοτέλη 

1.025,73€ 493,42€ 532,31€ 

6 Γκερµπεσιώτης Στέφανος του Ηλία 1.570,87€ 1.063,59€ 507,25€ 

7 Νικάκης Χρήστος του Γεωργίου 4.707,50€ 3.971,05€ 736,45€ 

8 Κωστόπουλος ∆ούκας του Ηλία 133,39€ 115,59€ 17,79€ 

9 Γεροντόπουλος ∆ηµήτριος του Σωκράτη 1.268,65€ 545,48€ 723,17€ 

10 Καρακαξάς Γεώργιος του Λεωνίδα 1.011,03€ 372,59€ 638,44€ 

11 Χάρµπας Γεώργιος του Κων/νου 17.393,27€ 11.505,46€ 5.887,81€ 

12 Μυλωνά Βασιλική του Χρήστου 417,90€ 210,00€ 228,90€ 

13 ∆ανιήλ Χρήστος του Θωµά 575,80€ 359,87€ 215,93€ 

14 Γκάνια-Σκούρα Ιωάννα του Κων/νου 112,48€ 40,99€ 71,50€ 

15 Κορκόντζελος Βάϊος του Κων/νου 122,97€ 97,80€ 25,17€ 

16 Σιώκας Αθανάσιος του Γεωργίου 188,70€ 126,18€ 62,51€ 

17 Ζαβρής Θεοφάνης του Γεωργίου 1.527,67€ 426,69€ 1.053,56€ 

18 Μποσκλαβίτη Ευθαλία του Ευθυµίου 214,53€ 171,81€ 42,72€ 

19 Κουτρούλιας Αρχοντής του Αρχοντή 88,17€ 80,43€ 7,74€ 

    
                                         

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
260/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 
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Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


