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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Ορθή επανάληψη της 31/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το αποφασιστικό της, 
καθώς η δαπάνη για την αποζημίωση του απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας 
ιδιοκτησίας κας. Κουλούρη Μαρίας με Κ.Α. 221205 στο Ο.Τ. 1003 της Π.Ε. Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών, 
που ανέρχεται στο ποσό των 3.109,80 € (=21,90 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 31/2022 απόφασή του (ΑΔΑ 618ΤΩΨ8ΘΞΨ, το Δημοτικό Συμβούλιου αποδέχτηκε τη  
συμβιβαστική τιμή αποζημίωσης για το απαλλοτριώμενο ακίνητο λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. 
Κουλούρη Μαρίας με Κ.Α. 221205 στο Ο.Τ. 1003 της Π.Ε. Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται 
στο ποσό των 3.109,80 € (=21,90 τ.μ. Χ 142,00 €/τ.μ.).

• την ανάγκη λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της 31/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 
618ΤΩΨ8ΘΞΨ) ως προς το αποφασιστικό της, καθώς η δαπάνη για την αποζημίωση του απαλλοτριώμενου 
ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας κας. Κουλούρη Μαρίας με Κ.Α. 221205 στο Ο.Τ. 1003 
της Π.Ε. Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 3.109,80 € (=21,90 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 έχει.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείται τη ορθή επανάληψη της 31/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς 
το αποφασιστικό της, καθώς η δαπάνη για την αποζημίωση του απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, 
ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας κας. Κουλούρη Μαρίας με Κ.Α. 221205 στο Ο.Τ. 1003 της Π.Ε. Μεσονύχι του Δήμου 
Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 3.109,80 € (=21,90 τ.μ. Χ 142,00 €/τ.μ.) θα αντληθεί από τον Κ.Α. 40-
7111.002 του προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022.
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