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                                                                                    Αριθ.Αποφ.84/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

         Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου   
               
   

   Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  14 Μαρτίου 2019  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.5009/08-03-2019 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. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      2.  Κατσαούνος Θεόδωρος 2. Πανταζής Νικόλαος
      3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3. Κακιούζης Χαράλαμπος
      4.  Νέσσερης Χρήστος 4. Κωστούλας Βασίλειος
      5.  Παππάς Δημήτριος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Σταύρο Μπόμπορη δημοτικό υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα   παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του

Δήμου Πρέβεζας (κ. Βουκελάτου) που έχει ως εξής:  

  «...Ο Ν. Ζήσης έχει άσκησε αγωγή κατά του Δήμου Πρέβεζας με αντικείμενο την αναγνώριση
κυριότητας εδαφικής λωρίδας εμβαδού 509,54 τ.μ. φερομένης ιδιοκτησίας  του (κληροτεμάχιο
273) που έχει διαμορφωθεί σε αγροτική οδό διότι, όπως ισχυρίζεται, μέχρι σήμερα δεν έχει
διανοιχθεί  η  προβλεπόμενη  όμορη  της  ιδιοκτησίας  του  οδός  της  οριστικής  διανομής  1933
αγροκτήματος Καμαρίνας. 
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμ. 167/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας με
την οποία αναγνωρίζεται μεταξύ άλλων και κύριος της ως άνω αναφερόμενης εδαφικής λωρίδας
(δρόμου) που του αποδίδεται.
Η αγροτική οδός έχει κατασκευαστεί μέσα στην ιδιοκτησία  Ν. Ζήση, στη σημερινή της θέση,
από πολύ παλιά και δίνει πρόσβαση σε πολλές ιδιοκτησίες της περιοχής. 
Η  τεχνική  Υπηρεσία   θεωρεί  τη  διατήρησή  της   επιβεβλημένη   διότι  εξυπηρετεί  και  δίνει
πρόσβαση σε όμορους αγρούς αποφεύγοντας φυσικά εμπόδια, ενώ η κατασκευή οδού στην
προβλεπόμενη αρχικά θέση δεν είναι ευχερής  λόγω πρανούς  και τεχνικών δυσχερειών.
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά για την άσκηση ή μη  έφεσης.....…» . 

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
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 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 την εισήγηση  του νομικού συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Χορηγείται η νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας

κ.   Αλέξανδρο   Βουκελάτο,   Δικηγόρο,   όπως   εντός   της   νόμιμης   προθεσμίας ασκήσει

έφεση κατά της αριθμ. 167/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, για λογαριασμό του

Δήμου  κατά   του  κ.  Ζήση  Νικόλαου  και  να  την  υποστηρίξει  παριστάμενος  στο  αρμόδιο

Δικαστήριο.

Πέραν τούτου να γίνει επαφή των εκπροσώπων του Δήμου με τον κ.  Ζήση και να διερευνηθεί η

πιθανότητα εξωδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με πιθανή αποζημίωσή του για

να εξασφαλιστεί και να συνεχίσει να χρησιμοποιείται νόμιμα το επίδικο τμήμα δρόμου των 510

τ.μ.   ως κοινόχρηστος δρόμος.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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