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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : << Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που  αφορά έγκριση όρων υπογραφής 
σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης ιδιωτικής οδού  συνολικού εμβαδού 34,00 τ.μ. 
στην Π.Ε ¨ΑΥΛΙΖΑ¨ με ΟΤ 42 και ΚΑ 132208 που σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
76809/4202/2014/2015 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 
52112/15-6-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και στη συνέχεια λόγω πρόδηλου σφάλματος 
διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 1073086/15-12-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, 
προσκυρώνεται μεταξύ Δήμου και του κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ποσού 
6.555,20€ σύμφωνα με το φύλλο αξίας υπολογισμού ακινήτου που μας προσκόμισε >>.

   κ. Πρόεδρε,
     Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί  απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά 
έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 
34,00 τ.μ. στην Π.Ε ¨ΑΥΛΙΖΑ¨ με ΟΤ 42 και ΚΑ 132208.
     Η ιδιοκτησία περιήλθε στον  κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με το υπ’ 
αρίθμ. 21852/25-10-1979  συμβόλαιο αγοραπωλησίας  του συμβολαιογράφου Αχαρνών 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗ με το οποίο παραχωρείται, μεταβιβάζεται και 
παραδίδεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή  από τον ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ στον κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και με το υπ’ αρίθμ. 
21853/25-10-1979  συμβόλαιο αγοραπωλησίας,  του ιδίου συμβολαιογράφου Αχαρνών, με το 
οποίο παραχωρείται, μεταβιβάζεται και παραδίδεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή  από 
τους ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ επίσης στον κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
     Η έκταση προσκυρώνεται εξ΄ ολοκλήρου στο όνομα του κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ 
του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ο οποίος και είναι υπόχρεος για την οικονομική τακτοποίηση της 
προσκύρωσης ποσού 6.555,20€ σύμφωνα με το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου που μας 
προσκόμισε και σύμφωνα με την υπ. αρ. πρ. 113381/17-11-2022 διαβίβαση προσκύρωσης της 
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών.
      Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 
                                                                                                                                                       
                                                     Ο Προϊστάμενος                   Η Προϊσταμένη Δ/νσης                   
                                                    τμήματος Εσόδων                         Οικονομικών Υπηρεσιών         

                                                    Παράσχος Γεώργιος                            Λέκκα Ειρήνη             
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