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                                                                                    Αριθ. Αποφ. 45/2020 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 9/2020 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα: Εξέταση αίτησης του κ. κ. Σφονδύλη Δημητρίου και Θωμά για παραχώρηση 

δρόμου στον Δήμο στην Τ.Κ. Καναλίου.      

 

Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα 

του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής, ύστερα από 

την αρ. πρωτ. 17674/15-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

    1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος        Πρόεδρος Παγγές Νικόλαος        

    2. Δαρδαμάνης Ιωάννης    Καραμανίδης Δημήτριος 

    3.  Κουμπής  Γρηγόρης    Αμάραντος Αναστάσιος 

    4.  Ματέρης Κωνσταντίνος Ζέρβας Φώτιος 

    5.  Ανωγιάτης Αθανάσιος  

    6. Αργυρός, Λεωνίδας (αν/κος)  

    7. Στύλος, Ιωσήφ (αν/κος)  

   

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κα. Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα παρουσίασε την υπ αριθ. 16/2020 απόφαση της Τοπικής 

Κοινότητας Καναλίου που έχει ως εξής:  

 

 

«        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ     

ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ             

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  8/2020 

 

Στο Κανάλι σήμερα στις 24/08/20 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15,00μ.μ, το συμβούλιο της 

Τ.Κ Καναλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα, έδρα της Δ.Ε 

Ζαλόγγου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους (άρθρο 88 Ν.3852/2010 

Καλλικρατικός νόμος), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στο μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο:  Εξέταση αίτησης του Σφονδύλη Δημητρίου και Θωμά  για παραχώρηση 

δρόμου  στην ΤΚ Καναλίου 

 

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, σε σύνολο 

πέντε  μελών ήταν παρόντα 

ΑΔΑ: 6ΦΠΗΩΞΧ-ΣΞ2



Παρόντες:1)Mυριούνης Κων/νοs (Πρόεδρος), 2) Κουμπούλης Χρήστος  (μέλος),    

(μέλος) 3) Τσαλης Γεώργιος μελος  4) Σπυρέλης Γεώργιος (μέλος),    

Απόντες: Χριστακης  Απόστολος (μέλος),    

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κατσάβαρου Κλεοπάτρα υπάλληλος του 

Δήμου Πρέβεζας, που έχει οριστεί με την αριθ.495/2014Απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας, για 

την γραμματειακή στήριξη και τήρηση των πρακτικών της Τ.Κ Καναλίου. 

 Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το μοναδικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης:  

 ΘΕΜΑ 1ο Εξέταση αίτησης του Σφονδύλη Δημητρίου και Θωμά  για παραχώρηση δρόμου 

στο Δήμο στην ΤΚ Καναλίου 

 

 

   

                              Αριθ Απόφασης 16/2020 

         Για το παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος είπε : 

       Σύμφωνα με την υπ’αριθ5320/09/03/20 αίτηση  του Σφονδυλη Δημητρίου και  

Θωμά οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες του υπ άριθ 114οικοπεδου συνοικισμού Καναλίου  Δ. Πρεβεζας 

Διανομής 1939 

 Λόγω της ήδη διαμορφωμένης κατάστασης από τους υφιστάμενους  δρόμους ,οι οποίοι 

καταλαμβάνουν τμήματα από την ιδιοκτησία τους  όπως απεικονίζονται στο Τοπογραφικό  

Διάγραμμα που επισυνάπτουν παρακαλούν   να αποδεχτούμε την παραχώρηση αυτών στο Δήμο   

Τα τμήματα αυτά είναι  

Τμήμα 1 εμβαδού 54,01τμ καταληφθέν από υφιστάμενο δρόμο. 

Τμήμα 2εμβαδου 148,96τμ καταληφθέν από υφιστάμενο δρόμο. 

Τμήμα 3εμβαδου131,38τμ ζώνη μέσου πλάτους 1,5μ για τον ασφαλή καθαρισμό του 

χάνδακος καταληφθέν από υφιστάμενο δρόμο. 

Καταθέτει Τοπογραφικό Διάγραμμα και αντίγραφο Συμβολαίου   

         Γι’ αυτό λοιπόν προτείνω να συναινέσουμε θετικά στην αίτηση των Σφονδυλη 

Δημητρίου και Θωμά για την παραχώρηση του δρόμου στο Δήμο μας και  σας καλώ  να 

αποφασίσετε  σχετικά.  

       Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη το παραπάνω 

έγγραφο του  είδε και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ή τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 (Καλλικρατικός Νόμος), 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (Ομόφωνα): 

 Γνωμοδοτεί  θετικά στην πρόταση του Πρόεδρου για την  αίτηση του Σφονδυλη 

Δημητρίου και Σφονδυλη Θωμα  για την παραχώρηση του δρόμου στο Δήμο μας   και κατόπιν οι 

αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες  . 

 

 Αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται.                                                       

 

 Ο  Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου                             Τα μέλη 

                     Μυριούνης Κων/νος                              α) Κουμπούλης Χρήστος                                                                                                              

                                                                                                  

                                                                      

                                                                                 β) Τσαλης Γεώργιος 

                                                                                     

 

                                                                                   γ) Σπυρελης Γεώργιος » 

                                                                             

 

                                            

                                                                                                          

                  Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: 6ΦΠΗΩΞΧ-ΣΞ2



 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, την εισήγηση 

της υπηρεσίας,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

1. Γνωμοδοτεί  θετικά στην πρόταση του Πρόεδρου για την  αίτηση των κ. κ.  Σφονδύλη 

Δημητρίου και Σφονδύλη Θωμά  για την παραχώρηση του δρόμου στον Δήμο Πρέβεζας   

και κατόπιν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. 

2. Διαβιβάζει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας. 

 
 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  45/2020. 

 

 

 

 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΔΑ: 6ΦΠΗΩΞΧ-ΣΞ2
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