
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.637/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 42/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

      Θέμα : Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου
     

     Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα  13:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.29053/06-10-2017 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.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2.  Παππάς Δημήτριος
     3.  Νέσσερης Χρήστος  3.  Κατέρης Κωνσταντίνος
      4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 634/2017 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω
θέμα είναι κατεπείγον  διότι η υπηρεσία επείγεται να εκτελέσει το έργο  ασφαλτόστρωσης του
τμήματος της οδού Μπαλτατζή  πριν τη Λ. Ιωαννίνων μεταξύ ιδιοκτησίας Σμπόνια - Κων/νίδη
και ιδιοκτησίας Αφών Ευαγγέλου και  συναντάει πάλι αντιδράσεις. Αφ’ ετέρου δε προκύπτουν
νέα  δεδομένα  που δεν  έχουν  χρησιμοποιηθεί  στο  παρελθόν  και  επειδή  είναι  δυνατόν  να
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφασή του (με νέα απόφαση) ο Εισαγγελέας πρέπει να
επιχειρηθεί προσφυγή στον Εισαγγελέα προς τούτο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, παρουσίασε την εισήγηση 
του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελάτος) που έχει ως εξής:  

  «... Όπως με ενημέρωσε η  Τεχνική Υπηρεσία, έχει αναλάβει (με τρέχον πρόγραμμα) την

εκτέλεση έργου ασφαλτόστρωσης του τμήματος της οδού Μπαλτατζή  πριν τη Λ. Ιωαννίνων

μεταξύ ιδιοκτησίας Σμπόνια - Κων/νίδη και ιδιοκτησίας Αφών Ευαγγέλου.

Οι  ιδιοκτήτες  Σμπόνια  –  Κων/νίδη  προβάλλοντας  ίδια  δικαιώματα   ιδιοκτησίας  επί

τμημάτων του δρόμου για  τα οποία  δεν έχουν αποζημιωθεί  όταν εντάχθηκε  η περιοχή στο

σχέδιο πόλης, δεν επιτρέπουν την ασφαλτόστρωση του δρόμου που είναι όμως σε κοινή χρήση.
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Από  τα  5  τμήματα  του  δρόμου  για  τα  οποία  δικαιούνται  αποζημίωση   έχουν  ήδη

αποζημιωθεί για τα τρία (3). 

Για δύο τμήματα εμβαδού 17 και 12 τ.μ. δεν έχουν αποζημιωθεί και εκκρεμεί προς τούτο

δίκη στο Εφετείο.

Όμως οι ίδιοι έχουν παραχωρήσει τα τμήματα αυτά με παλαιά δήλωσή τους σε κοινή χρήση.

Με την αρ. 6/2006 απόφαση του Εισ. Πρωτ. Πρέβεζας  αποφασίστηκε η απαγόρευση

διακατοχικών πράξεων στο τμήμα αυτό του δρόμου μέχρι να αποφασίσουν τα πολ. Δικαστήρια

επί της διαφοράς.

Ο Δήμος προσέφυγε στα πολ. Δικαστήρια αλλά η δίκη εκκρεμεί αφού δεν είναι δυνατή  η

απαιτούμενη μεταγραφή της  δήλωσης περί παραχώρησης  του δρόμου σε κοινή χρήση που

υπέγραψε παλαιότερα η πλευρά Σμπόνια - Κων/νίδη  προκειμένου να οικοδομήσει.

Όμως, ήδη, με αποφάσεις άλλων πολιτικών δικαστηρίων έχει οριστεί  αποζημίωση και

έχει πληρωθεί αυτή στους ιδιοκτήτες Σμπόνια Κων/νίδη για τμήματα του συγκεκριμένου δρόμου

που πρέπει να ασφαλτοστρωθεί.

Επειδή λοιπόν αφ’ ενός μεν η υπηρεσία επείγεται  να εκτελέσει  το έργο και  συναντάει πάλι

αντιδράσεις,  αφ’  ετέρου  δε  προκύπτουν  νέα  δεδομένα  που  δεν  έχουν  χρησιμοποιηθεί  στο

παρελθόν  έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια της Πρέβεζας,

με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για να μπορέσουμε να ενεργήσουμε νόμιμα …» . 

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
  

 Εντέλλεται   ο  Νομικός  Σύμβουλος  του  Δήμου  Πρέβεζας  Αλέξανδρος  Δ.  Βουκελάτος,  να

προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

  Εγκρίνουμε όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικαστικές πράξεις που έκανε ο πληρεξούσιος

Δικηγόρος μας στα πλαίσια της ως άνω εντολής και θεωρούμε αυτές έγκυρες και ισχυρές.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 637/2017.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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