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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Ορθή επανάληψη της 33/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το αποφασιστικό της, 
καθώς η δαπάνη για την αποζημίωση του απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας 
Μαρίας θυγ. Φωτίου Ρούγκα με Κ.Α. 220816 στο Ο.Τ. 1054 της Π.Ε. Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών, που 
ανέρχεται στο ποσό των 5.736,68€ (40,40 τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.) θα αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του 
προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022»

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη : 

• ότι με την 30/2022 απόφασή το (ΑΔΑ ΩΧΚΤΩΨ8Λ58), το Δημοτικό Συμβούλιου αποδέχτηκε τη συμβιβαστική 
τιμή αποζημίωσης για το απαλλοτριώμενο ακίνητο λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας Μαρίας θυγ. Φωτίου 
Ρούγκα με Κ.Α. 220816 στο Ο.Τ. 1054 της Π.Ε. Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό 
των 5.736,68€ (40,40 τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.), 

• ότι η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί στην αρχική ιδιοκτήτρια, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής 
Συμβούλου και με το πίνακα της υπ' αρίθμ. 9712/1693/2003 διορθωτικής πράξης εφαρμογής. Την είσπραξη 
της αποζημίωσης έχουν οι νόμιμοι κληρονόμοι της, και δικαίωμα είσπραξης του ποσού των 5.736,68€ έχει ο 
κ. Σορίλος Δημοσθένης, ο οποίος : α) κατέθεσε τα σχετικά δικαιολογητικά (πιστοποιητικά) που του 
ζητήθηκαν και β) αποδέχτηκε να αποζημιωθεί από τον Δήμο για απαλλοτριώμενη έκταση 40,40τ.μ. στην τιμή 
των 142,00€/τ.μ., με την συνολική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 5.736,68€ (40,40τ.μ. Χ 
142,00€/τ.μ.).

• την ανάγκη λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της 33/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 
ΩΧΚΤΩΨ8Λ58) ως προς το αποφασιστικό της, καθώς η δαπάνη για την αποζημίωση του απαλλοτριώμενου 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας Μαρίας θυγ. Φωτίου Ρούγκα με Κ.Α. 220816 στο Ο.Τ. 1054 της Π.Ε. 
Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 5.736,68€ (40,40 τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.) θα 
αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022.

• Το υπόλοιπο σώμα της ανωτέρω απόφασης παραμένει ως έχε.
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Παρακαλούμε όπως εισηγηθείται τη ορθή επανάλψη της 33/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το 
αποφασιστικό της, καθώς η δαπάνη για την αποζημίωση του απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, 
ιδιοκτησίας Μαρίας θυγ. Φωτίου Ρούγκα με Κ.Α. 220816 στο Ο.Τ. 1054 της Π.Ε. Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών, 
που ανέρχεται στο ποσό των 5.736,68€ (40,40 τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.) θα αντληθεί από τον Κ.Α. 40-7111.002 του 
προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα
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