
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.652/2017

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.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του

Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελάτος) που έχει ως εξής:  

  «...Από  έρευνά  μου  στο  αρχείο  της  Νομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  σχετικά  με  την

κτηματολογική  κατάσταση  ακινήτου  του  Δήμου   στην  περιοχή  Βαθύ  προέκυψε  η  ύπαρξη

εκκρεμούς δικαστικής υπόθεσης (αρ. φακ. Νομ. Υπηρεσίας 394) στο Πολ. Πρωτ. Πρέβεζας με

ενάγοντα  τον  Ι.  Γκανάλα,  εναγόμενους  τον  Ι.Ν.  Αγίου  Αθανασίου  και  τη  Ι.  Μητρόπολη

Πρέβεζας, κυρίως παρεμβάντα τον Δήμο  Πρέβεζας. Αντικείμενο αυτής η διεκδίκηση κυριότητας

ακινήτου 8 στρεμμάτων στην τοποθεσία Μαργαρώνα Πρέβεζας, το οποίο  κατά τη διάρκεια της

εκκρεμοδικίας  μεταβιβάστηκε,  ως μέρος ευρύτερης έκτασης 19 στρεμμάτων, από την Ι.Μ.

Πρέβεζας  στο  Δήμο  Πρέβεζας  με  το  6130/1999  συμβόλαιο  του  συμβ/φου  Πρέβεζας  Ηλ.

Μαγκλάρα λόγω ανταλλαγής. 

Η υπόθεση εκκρεμεί με ολοκληρωμένη την  εισηγητική έκθεση εξέτασης μαρτύρων. Αντίγραφα

από τα βασικά σχετικά έγγραφα που επικαλείται η Ι.Μ. με τις προτάσεις της δεν υπάρχουν στο

φάκελο. Από τα 19 στρέμματα μόνο 6.001,00 τ.μ. έχει αποδώσει το κτηματολόγιο στο Δήμο με
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ΚΑΕΚ  400503807001  (Καρνάγιο).  Τμήμα  εμβαδού  3254,00  τ.μ.  με  ΚΑΕΚ  400503803004

καταχωρήθηκε  Αγνώστου  ιδιοκτήτη  και  τμήμα   εμβαδού   11807,00  τ.μ.  με  ΚΑΕΚ

400503803001  καταχωρήθηκε  επ  ονόματι  του  ενάγοντος  Ι.  Γκανάλα.  Ενστάσεις  επί  των

σχετικών καταχωρήσεων δεν  έχουν υποβληθεί  από  το Δήμο.  Εχω τη γνώμη ότι  πρέπει  να

πραγματοποιηθεί   σχετική  έρευνα  από  τις  συναρμόδιες  υπηρεσίες  του  Δήμου  ώστε  να

καταρτιστεί   ολοκληρωμένος  φάκελος  της  υπόθεσης   και  να  αποφασιστεί  στη συνέχεια   η

διαδικασία  αντιμετώπισης της υπόθεσης…» . 

       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)

   Να συγκληθεί ειδική σύσκεψη με τους αρμόδιους που θα υποδείξει η Νομική Υπηρεσία 

   για να υποβληθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για οριστική απόφαση.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 652/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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