
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.214/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   
               
   

   Στην Πρέβεζα,   σήμερα  Μ.Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 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.6909/30-03-2018 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.  Ροπόκης Ευάγγελος
     2.  Νέσσερης Χρήστος 2.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 3.  Κατέρης Κωνσταντίνος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     5.  Κωστούλας Βασίλειος
     6.   Παππάς Δημήτριος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του
Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελάτος) που έχει ως εξής:  

  «...Ο Δ. Σφονδύλης άσκησε την αρ.  κατ.  59/6-2-2018 αγωγή στο Μον. Πρωτ. Πρέβεζας
εναντίον  του  Δήμου  και  διεκδικεί  αλλαγή  ορίων  υπέρ  της  ιδιοκτησίας  του  που  βρίσκεται
απέναντι  από  το  Βιολογικο  Καθαρισμό  στη  ΒΙΠΕ  και  εις  βάρος  του  δρόμου  με  ΚΑΕΚ
40050ΕΚ00452   ιδιοκτησίας του Δήμου. Μου δόθηκε εντολή με την αρ. 166/2018  απόφασή
σας  να αντικρούσω. Επίσης μου έχει δοθεί εντολή για άσκηση αγωγής εναντίον του για τμήμα
δημοτικού  δρόμου  που  συμπεριελήφθη  εσφαλμένα  στην  ιδιοκτησία  του  με  ΚΑΕΚ
400505802055/0/0 ενώ είναι δημοτικός δρόμος. Η εντολή αυτή επαναλήφθηκε με την ανωτέρω
απόφασή σας ώστε να ασκηθεί με τη μορφή της ανταγωγής.

Ο  τίτλος  κτήσης  του  Δήμου  για  τον  παραπάνω  δρόμο  εντοπίζεται  από  το  νόμο  και
ειδικότερα ότι  μετά την απελευθέρωση της Πρέβεζας από τον τουρκικό  ζυγό το έτος  1912
περιήλθε στην κυριότητα, νομή και κατοχή του αναγνωρισθέντος δια του ΒΔ 14-8-1919 (ΦΕΚ
181 Α΄) σε συνδυασμό με το ν. ΔΝΖ/1912,  Δήμου Πρέβεζας, (σύμφωνα με τον οποίο οι μέσα
στα  διοικητικά  όρια  Δήμου  ή  Κοινότητας  υφιστάμενου  ή  συσταθέντος κατά  το  έτος  1912
περιλαμβανόμενες  κοινόχρηστες  γαίες  μεταξύ  των  οποίων  και  δρόμοι,  περιέρχονται  στην
κυριότητα του Δήμου ή της Κοινότητας με βάση το άρθρο 12 παρ. 4 του ως άνω νόμου, όπως
ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 1 Ν. 2798/1922 ) {ΑΠ 198/2001 Νόμος, ΕφΛαρ 666/2004
Δικογραφία  2005} και  εξακολούθησε να χρησιμοποιείται  αδιάκοπα και  απαράλλακτα από το
κοινό για την διέλευση τους, δηλ. για την εξυπηρέτηση Κοινοτικών και Δημοτικών σκοπών.

Ακολούθως  με  το  άρθρο  1  εδ.  α’  του  ν.2074/1920  περί  των  εν  ταις  Νέαις  Χώραις
κοινοτικών γαιών", ορίσθηκε ότι, οι γαίες, που έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση σύμφωνα με τα
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άρθρα 94, 95,  96,  98, 99 παρ.1,  100 και  102, του ως άνω τουρκικού νόμου περί  γαιών,
καθίστανται  περιουσία  των  συνοικισμών,  υπέρ  των  κατοίκων  των  οποίων  είχαν  ανέκαθεν
προορισθεί, παραχωρούμενες στην πλήρη κυριότητα και κατοχή αυτών, που αναγνωρίζονται ως
νομικά πρόσωπα, κατά δε το άρθρο 12 ν. 1051/1917, το οποίο δυνάμει του άρθρου 2 του ν.
2074/1920  είναι  εφαρμοστέο  στις  παραπάνω  εκτάσεις,  η  περιουσία  συνοικισμού  που
αναγνωρίζεται σε ιδία κοινότητα, καθίσταται περιουσία της κοινότητας, η οποία θα αποτελεσθεί
από  τον  συνοικισμό  αυτό.  Από  τις  διατάξεις  αυτές,  προκύπτει,  ότι  από  την  ισχύ  του  ν.
2074/1920, οι Κοινότητες των νέων χωρών (στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Πρέβεζας)
απέκτησαν αυτοδικαίως  μεταξύ των άλλων και  την κυριότητα των δρόμων,  οι  οποίοι  είχαν
αφεθεί, ανέκαθεν, κατά το νόμο περί γαιών, στην κοινή χρήση των κατοίκων των χωρίων, που
αποτέλεσαν τις ως άνω κοινότητες, έστω και αν αυτές φέρουν διάφορο όνομα, και ότι επομένως
έπαυσε έκτοτε να υφίσταται το προγενέστερο επί των γαιών αυτών δικαίωμα κυριότητος του
Ελληνικού Δημοσίου ως διάδοχο του Τουρκικού Δημοσίου (ΑΠ 213/1999).
Για την απόδειξη των πραγματικών γεγονότων της παλαιότατης ύπαρξης και συνεχούς χρήσης
του δρόμου αυτού που πρέπει να αποδειχθεί με μάρτυρες (ακόμη και εξ όσων γνωρίζουν από
τους  γονείς και παππούδες – γιαγιάδες τους) καλό είναι να χρησιμοποιηθούν μάρτυρες (αιρετοί
ή μη) από την τοπική  κοινότητα Μύτικα και υπάλληλοι του Δήμου που μπορεί να γνωρίζουν
σχετικά. Κατόπιν τούτου παρακαλώ να εξεταστεί και να αποφασιστεί ποιοι μάρτυρες μπορούν να
βεβαιώσουν ενόρκως σχετικά με την υπόθεση ώστε να ληφθούν οι σχετικές ένορκες βεβαιώσεις
μέχρι 15 Μαΐου που κλείνουν οι σχετικές δικονομικές προθεσμίες...…» . 
       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)

    Ορίζει μάρτυρες για να βεβαιώσουν ενόρκως σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση τους:

     1.  Παπουτσής Κωνσταντίνος ,  Δ/ντή της ΔΕΥΑΠ.

2. Σάμπος Νικόλαος ,  υπάλληλος ΔΕΥΑΠ.

3. Μπέλλος Ευάγγελος , υπάλληλος του Δήμου.

4. Ντίτσιος Νικόλαος , πρόεδρος Τ.Κ Μύτικα

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  214/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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