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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

        Θέμα: «Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε σε  

τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της  τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 1519/28-01-2022 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

      6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

      7. Ανωγιάτης Αθανάσιος -  Τακτικό μέλος    

      8. Ντόντης Γεώργιος-         Τακτικό μέλος  

      9. Αμάραντος Σταύρος  -    Τακτικό μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

 

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

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

  

«…Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 15006/19-7-2021 αίτηση κατοίκων της περιοχής Πετρίτσια 

Μαργαρώνα του Δήμου Πρέβεζας. 

 

 

   Μου χρεώθηκε από η ως άνω αναφερόμενη αίτηση κατοίκων της περιοχής «Πετρίτσια 

Μαργαρώνα» με την οποία γνωστοποιούν προς τον Δήμο ότι οι ιδιοκτησίες τους έχουν πρόσωπο 

σε ασφαλτοστρωμένες δημοτικές οδού τις οποίες συντηρεί ο Δήμος και πρόσφατα διαπίστωσαν 

ότι Κτηματολογικά οι οδοί αυτοί δεν εμφανίζονται ως ιδιοκτησίες του Δήμου Πρέβεζας (ειδικές 

εκτάσεις – δρόμοι) αλλά ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».  

    Με το αριθμ. πρωτ. 2312/26-7-2021 έγγραφό μου ζήτησα στοιχεία από την Δ/νση 

Πολεοδομίας του Δήμου. 

     Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος με το αριθμ. πρωτ. 25549/17-12-2021 

έγγραφό της προς την Νομ. Υπηρεσία μας ενημέρωσε ότι τα τμήματα με ΚΑΕΚ 400502803099, 

400502802099, 400502802098, 400502812039, 400502812099, 400502813099, 

400502805099, 400502806099, 400502807099 και 400502814099 αποτελούν δρόμους που 
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έχουν χαλικοστρωθεί – ασφαλτοστρωθεί καθώς και ότι συντηρούνται από το Δήμο. Τα ως άνω 

ΚΑΕΚ απεικονίζονται στο Κτηματολογικό Γραφείο Πρέβεζας με την ένδειξη «Αγνώστου 

Ιδιοκτήτη». 

     Προκειμένου να καταχωρηθούν οι ιδιοκτησίες αυτές με τα ως άνω ΚΑΕΚ ως περιουσία του 

Δήμου με ΚΑΕΚ  (ΕΚ – δρόμοι) θα πρέπει η Δήμος να ασκήσει κτηματολογική αγωγή κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου (τυπικά λόγω αγνώστου). 

    Προϋπόθεση για την άσκηση της αγωγής είναι να εκδοθούν τοπογραφικά διαγράμματα 

αναρτημένα ηλεκτρονικά με (ΚΗΔ) για τα ανωτέρω ΚΑΕΚ, ώστε να επισυναφθούν στην αγωγή. 

    Παρακαλώ να αποφασίσετε για κατάρτιση τοπογραφικών με ανάθεση στην υπηρεσία ή σε 

ιδιώτη ως και να ενεργήσω εξώδικα και με αγωγή στο Δικαστήριο για την κτηματολογική 

τακτοποίηση τους ως ιδιοκτησίες του Δήμου..….». 

                             

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

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
  Εγκρίνει την κατάρτιση τοπογραφικών κατόπιν ενεργειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

της Δ/νσης Πολεοδομίας. 
 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  43/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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