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                                                                                    Αριθ. Αποφ. 10/2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 
 Θέμα: Παραχώρηση τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση. 
   
     Σήμερα την 18-03-2021, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 14:00, συνήλθε η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα 

με την εγκύκλιο 426 με Α.Π.: 77233/13-11-2020 και την Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.:  

78363/5.12.2020  (ΦΕΚ  Β΄  5350)  ΚΥΑ  με  θέμα  «Έκτακτα  μέτρα προστασίας  της  

δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του κορωνοϊού  COVID-19  στο  

σύνολο  της  Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  τη  Δευτέρα  7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00», ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 

6533/22-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. 

Κωνσταντίνου Ακρίβη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

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

τα παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

    1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος        Πρόεδρος  

    2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης     

    3.  Παγγές Νικόλαος         

    4.  Καραμανίδης Δημήτριος   

    5.  Κουμπής  Γρηγόρης     

    6.  Ματέρης Κωνσταντίνος  

    7.  Αμάραντος Αναστάσιος  

    8.  Ζέρβας Φώτιος  

    9.  Ανωγιάτης Αθανάσιος  

   

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 

ΑΔΑ: Ψ41ΓΩΞΧ-Σ3Τ



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη 

συμμετοχή σύμφωνα με την ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

78363/59311Τεύχος B’5350/05.12.2020 Άρθρο 1 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας 1.Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού CΟVID-19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά 

πεδίο, παράγραφος 2. Δημόσιες Υπηρεσίες», κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην 

συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 4ο θέμα και συγκεκριμένα την εισήγηση 

της Δ/νσης Πολεοδομίας, που έχει ως εξής: 

« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Πρέβεζα : 11/3/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ        Αρ. Πρωτ.: 697 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πολεοδομίας  

Αρμ. Υπάλ. : Τζίμα Γεωργία 

Ταχ/κη Δ/νση : Β. Μπάλκου 1 

Τηλ. : 2682029987 

Fax : 2682022339 

email: ginatzima9@gmail.com  

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΘΕΜΑ: <<Παραχώρηση τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση>> 

Ο κος. Νταλαγιάννης Βασίλειος και η κα. Μπόμπορη Ελένη, αιτούνται τη θέση σε κοινή χρήση 
ρυμοτομούμενου τμήματος, υπέρ του Δήμου Πρέβεζας, επιφυλασσόμενοι κάθε πιθανής 
αποζημιώσεως και παντός νομίμου δικαιώματός τους απορρέοντος εκ της αιτίας αυτής και 
της τροποποιήσεως του σχεδίου Πόλεως, εμβαδού 222,44 τ.μ., απο την ιδιοκτησία τους, που 
βρίσκεται επί της δημοτικής οδού Κίτσου Τζαβέλα, στη θέση <<ΚΟΥΛΙΑ>> και εκτός σχεδίου 
πόλεως του Δήμου Πρέβεζας. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Πρέβεζας και το τοπογραφικό 
διάγραμμα, που συνέταξε και υπογράφει ο κος. Καλλίνικος Διονύσιος, πολιτικός μηχανικός, η 
ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 400501516017 (το ΚΑΕΚ αφορά στο καθαρό εμβαδόν του γηπέδου, μετά 
τη ρυμοτόμηση), ρυμοτομείται, για την διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου, κατά εμβαδόν 
222,44 τ.μ.  

Στις 5 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 έγινε μονομερής δήλωση παραχώρησης έκτασης 
εμβαδού 222,44 τ.μ. σε κοινή χρήση, με αριθμό 17.605/5-3-2021. 

ΑΔΑ: Ψ41ΓΩΞΧ-Σ3Τ



Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ιδιοκτησία ρυμοτομείται με τα ανωτέρω τ.μ.  

 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ           » 
                              

     Η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 
- Την εισήγηση της Υπηρεσίας 
- την αριθ. 151/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής  
- Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.:  78363/5.12.2020  (ΦΕΚ  Β΄  5350)  ΚΥΑ  με  θέμα  

«Έκτακτα  μέτρα προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  
περαιτέρω  διασποράς  του κορωνοϊού  COVID -19  στο  σύνολο  της  
Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  τη  Δευτέρα  7 Δεκεμβρίου 2020 και 
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 »  
 

Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω email, στο 
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, καθώς και τις ψήφους δια 
τηλεφώνου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

1. Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την αίτηση των κ.κ. Νταλαγιάννη Βασιλείου και 
Μπόμπορη Ελένης για τη θέση σε κοινή χρήση ρυμοτομούμενου τμήματος, υπέρ του 
Δήμου Πρέβεζας, επιφυλασσόμενοι κάθε πιθανής αποζημιώσεως και παντός νομίμου 
δικαιώματός τους απορρέοντος εκ της αιτίας αυτής και της τροποποιήσεως του 
σχεδίου Πόλεως, εμβαδού 222,44 τ.μ., από την ιδιοκτησία τους, που βρίσκεται επί της 
δημοτικής οδού Κίτσου Τζαβέλα, στη θέση <<ΚΟΥΛΙΑ>> και εκτός σχεδίου πόλεως του 
Δήμου Πρέβεζας. 

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

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  10/2021. 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΔΑ: Ψ41ΓΩΞΧ-Σ3Τ
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