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ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 27
ελ

  Απξηιίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε 

θαη ψξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, η οποία 

λόγφ ηφν καηεπειγόνηφν μέηρφν ποσ έτοσν ληθθεί για ηην αποθσγή ηης 

διάδοζης ηοσ κορφνοχού COVID-19   πραγμαηοποιήθηκε      ΚΔΚΛΔΗΜΔΝΩΝ 

ΣΩΝ ΘΤΡΩΝ   θαη ΄εθαξκνγή  : α)  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο απφ 

11/3/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020) 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνπ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», β) ηεο κε 

αξηζκ. πξση. 18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «χγθιεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαηά ην δηάζηεκα 

ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19» θαη γ) ηεο 

παξ.1 ηεο ππ αξηζκ. 40/31-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)    εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID 19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ»   δ) ηεο παξ. 4 ηεο ππ αξηζκ. 163/29-5-2020 (ΑΓΑ: 

Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7)   εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ « Δλεκέξσζε 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ 

Γήκσλ» φπνπ   α) δηα δψζεο ζχγθιηζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθαξκνγή έρνπλ 

νη εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 12 ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ. Γ1α/ ΓΠ. νηθ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) θαη ε παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ14 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 32009/23-05-

2020 (Β’ 1988) , ελψ θαη νη ζπλεδξηάζεηο εμαθνινπζνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ  θαη  χζηεξα  απφ ηελ 4256/20-04-2022 πξφζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη 

δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ 

Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ 

Ν.4555/2018. 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) ζπκβνχισλ  ήηαλ παξφληεο (20) 

ζχκβνπινη, δειαδή: 
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ΠΑΡΟΝΣΔ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  Αντ/ρχος 

8.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

9.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

10.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

11.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

12.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

14.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

15.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

16.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

17.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

18.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

19.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

20.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 

 

        ΑΠΟΝΣΔ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

3.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

4.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

5.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

6.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

 

7.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ  - ΑΠΟΥΩΡΖΔΗ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο 

θαη ψξα 19:22΄κ.κ πξνζήιζε ν 

Αληηδήκαξρνο θ.Γεψξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 
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Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Λέθαο θ.Μαζηφο Κσλ/λνο 

θαη ν  πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καζηαλέαο  θ.Υαηδεπαλαγηψηνπ Κπξηάθνο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηψηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

 

ΘΔΜΑ 4ον: Λήυη απόθαζης για ηην καηάληυη ημήμαηος θερόμενης φς 

δημοηικής οδού ζηην περιοτή «΄Αγιοι Απόζηολοι» Λιμένος Καρλοβάζοσ. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (4
ν
)  ηέηαξην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ εηδηθφ ζπλεξγάηε ηνπ Γεκάξρνπ θ.Δκκαλνπήι Υηψηε 

θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  ηα εμήο: 

   Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Σερληθήο  ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, κνπ 

δηαβηβάζηεθε ν θάθεινο θαη κνπ δεηήζεθε λα γλσκνδνηήζσ εγγξάθσο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάιεςε ηκήκαηνο θεξφκελεο σο δεκνηηθήο νδνχ ζηελ πεξηνρή «Άγηνη 

Απφζηνινη» Ληκέλνο Καξινβαζίνπ, γηα ηα νπνία εθζέησ ηα εμήο: 

Α. ΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ 

   Απφ ηε δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 966 θαη 967 ΑΚ πξνθχπηεη φηη 

πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεσο είλαη φζα, χζηεξα απφ ηελ ηήξεζε ησλ λνκίκσλ 

δηαηππψζεσλ, έιαβαλ ηνλ πξννξηζκφ απηφ. Οη νδνί, ζχκθσλα κε ηελ ελδεηθηηθή 

απαξίζκεζε ηνπ άξζξνπ 967 ΑΚ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ θνηλφρξεζησλ 

πξαγκάησλ. ηελ παιαηφηεξε λνκνζεζία, φπσο ζην ΠΓ 25/28 Ννεκβξίνπ 1929 "πεξί 

θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί θαηαζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο νδψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ" 

νη νδνί δηαθξίλνληαη ζε εζληθέο, επαξρηαθέο, δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο θαη αγξνηηθέο 

(άξζξν 1) πνπ είλαη "αη άγνπζαη απφ ρσξίσλ πξνο θηεκαηηθνχο απηψλ πεξηθεξείαο", 

ζηνλ δε λεψηεξν λ. 3155/1955 "πεξί θαηαζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο νδψλ" νη δξφκνη 

δηαθξίλνληαη ζε εζληθνχο, επαξρηαθνχο θαη δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο, ρσξίο λα 

αλαθέξνληαη νη αγξνηηθνί δξφκνη. ην λφκν απηφ ε έλλνηα ησλ δεκνηηθψλ ή 

θνηλνηηθψλ δξφκσλ είλαη επξεία, ήηνη πεξηιακβάλεη ηηο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 

"πάζεο θχζεσο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ή κηαο Κνηλφηεηαο κέζα ζηα δεκνηηθά φξηα 

απηψλ".  

   Δμάιινπ κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ πξάγκαηνο σο θνηλνρξήζηνπ απνθηάηαη ε εμνπζία 

ηνπ θνηλνχ λα ην ρξεζηκνπνηεί. Με ηε ρξήζε απηή δελ απνθηάηαη ε λνκή θαη θαηνρή 
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ηνπ πξάγκαηνο, γηαηί δελ πξνζπνξίδεηαη άκεζε εμνπζία επί ηνπ θνηλνρξήζηνπ, αιιά 

έλα ηδηφξξπζκν δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν 

πξνζβάιιεηαη ζε πεξίπησζε παξεκπνδίζεσο ηεο ελ ιφγσ ρξήζεσο θαη είλαη 

πξνζηαηεπηέν απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 57 εδ.α ηνπ ΑΚ, θαηά ην νπνίν "φπνηνο 

πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα 

αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ". Δμ εηέξνπ απφ θακηά 

δηάηαμε ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 

Κψδηθα δελ θαζνξίδεηαη εηδηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ νδψλ σο 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αγξνηηθνί) θαη δελ 

παξέρεηαη ζηα φξγαλα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αξκνδηφηεηα γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηέηνησλ νδψλ, ε δε ηπρφλ εθδηδφκελε απφ ην Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην ή ηνλ Γήκαξρν πξάμε ραξαθηεξηζκνχ κηαο νδνχ σο δεκνηηθήο ή 

θνηλνηηθήο, δελ έρεη θακηά λνκηθή ζπλέπεηα, γηαηί δελ απνηειεί εθηειεζηή δηνηθεηηθή 

πξάμε.  

   Οη δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί δξφκνη, ήηνη απηνί πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ελφο 

δήκνπ ή κηαο θνηλφηεηαο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ (άξζξ. 4 ηνπ λ. 

3155/1955), νη νπνίνη απνηεινχλ θνηλήο ρξήζεσο θαη εθηφο ζπλαιιαγήο πξάγκαηα 

(άξζξα 966, 967 ΑΚ) απνθηνχλ απηήλ ηελ ηδηφηεηα α) κε πξάμε ηεο δηνηθήζεσο γηα 

ξπκνηνκία θαη ηε ζπληέιεζή ηεο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ θαη 

αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο, β) κε ηε βνχιεζε ηνπ ηδηνθηήηε πνπ ζέηεη ζηελ 

θνηλή ρξήζε ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, είηε κε λνκφηππε δηθαηνπξαμία (δηαζήθε ή 

δσξεά ππφ ηξφπν) θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1715, 2015 θαη 503 ΑΚ, είηε κε 

παξαίηεζε απφ ηελ θπξηφηεηα, πνπ πξέπεη λα πεξηβιεζεί ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν 

θαη λα κεηαγξαθεί θαηʼ άξζξν 369 θαη 1192 εδ. 1 ΑΚ θαη γ) κε ηελ απφ 

ην βπδαληηλνξσκατθφ δίθαην (λ. 3 παλ. 47.7) πξνβιεπφκελε ακλεκνλεχηνπ ρξφλνπ 

αξραηφηεηα (vetustas), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρξήζε ηνπ πξάγκαηνο απφ θνηλφηεηα 

ή δήκν ή απφ ηνπο δεκφηεο απηψλ κπνξνχζε λα πξνζδψζεη ζε αθίλεην ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ θνηλνρξήζηνπ, εθφζνλ ε αξραηφηεηα ζηελ σο άλσ ρξήζε ππήξμε ζπλερήο επί δχν 

γελεέο, ε θαζεκηά ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη ζε ζαξάληα έηε θαη είρε ζπκπιεξσζεί πξηλ 

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ήηνη ηελ 23-2-1946, ελφςεη ηνπ φηη ν 

Κψδηθαο απηφο δελ αλαγλσξίδεη ην ζεζκφ ηεο ακλεκνλεχηνπ ρξφλνπ αξραηφηεηαο 

(ΑΠ 311/2004 ΔιΓ 2005, 1121, ΑΠ 1594/2008, ΑΠ 2057/ 2007 ζηε ΝΟΜΟ). Απφ 

ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη εθείλνο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη θάπνην αθίλεην ή νδφο είλαη 

θνηλφρξεζηνο ρψξνο θαη εμ απηνχ ε θπξηφηεηά ηνπ έρεη πξνζπνξηζζεί ζηνλ νηθείν 

ΟΣΑ ή ζην Γεκφζην, πξέπεη, γηα ην νξηζκέλν ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ, λα θαζνξίζεη ην 

λφκηκν ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε ηδηφηεηα ηεο θνηλνρξεζίαο, 

πξνζδηνξίδνληαο φια ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα θαηά λφκν γηα 

ηελ εθαξκνγή θαζελφο εθ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ηξφπσλ πνπ εθηέζεθαλ γηα ηε 

ζεκειίσζή ηεο (ΑΠ 2057/2007 ζηε ΝΟΜΟ, ΑΠ 544/2002 ζηε 

ΝΟΜΟ, ΔθΑΘ 281/2009 ΔιΓ 50. 604). ηελ πεξίπησζε δε πνπ ε αγσγή εξείδεηαη 

ζην ζεζκφ ηεο ακλεκνλεχηνπ ρξφλνπ αξραηφηεηαο, απαηηείηαη λα αλαθέξεηαη ζηελ 

αγσγή φηη ε αξραηφηεηα ζηελ θνηλή ρξήζε ηνπ επηδίθνπ (ήηνη ε πάξνδνο 80 εηψλ) 

είρε ζπκπιεξσζεί θαηά ην ρξφλν εηζαγσγήο ηνπ ΑΚ ήηνη ηελ 23-2-1946 θαη φρη θαηά 

ην ρξφλν άζθεζεο ηεο αγσγήο, πνπ δελ ελδηαθέξεη λνκηθά, θαζψο ν ζεζκφο απηφο δελ 

αλαγλσξίδεηαη πιένλ απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα (ΑΠ 2057/2007 ζηε ΝΟΜΟ). Μεηά 

ηελ εηζαγσγή ηνπ ΑΚ κπνξεί έκκεζα λα επηηεπρζεί παξφκνην απνηέιεζκα κε βάζε ην 

άξζξν 281 ΑΚ, αλ δειαδή ν θχξηνο άθεζε επί καθξφ ρξφλν ην πξάγκα εθηεζεηκέλν 

ζηελ θνηλή ρξήζε «αλερφκελνο ή πνιχ πεξηζζφηεξν, επηζπκψλ απηφ λα θαηαζηεί 

θνηλήο ρξήζεσο». Σνχην εηδηθφηεξα κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο ρψξνο αθήλεηαη απφ ηνλ θχξην λα ρξεζηκεχζεη σο δεκνηηθή ή πξψελ 

θνηλνηηθή νδφο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο νπνίαο δελ πξνβιέπεηαη 
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νξηζκέλε λφκηκε δηαδηθαζία ή αθφκε θαη ηελ απφ ην ίδην άξζξν (ΑΚ 281) έλζηαζε 

ηνπ γεληθνχ δφινπ (EXCEPTIO DOLI GENERALIS) θαηά ηνπ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο 

άθεζε ην πξάγκα εθηεζεηκέλν ζηελ θνηλή ρξήζε γηα πνιχ ρξφλν, ππφ ηελ έλλνηα 

φκσο φηη δελ πξνζπνξίδεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ νηθείν ΟΣΑ κε 

ρξεζηθηεζία, αιιά απιψο πξνζηαηεχεηαη ε θνηλή ρξήζε έλαληη ηνπ θπξίνπ (ΑΠ 

954/2017, ΑΠ 1426/2015, ΑΠ 652/2016, ΑΠ 1032/2019, ΑΠ 1081/2019, ΑΠ 

1823/2014, ΑΠ 616/2014 Δθ.Θεζζαι. 27/2017 ΝΟΜΟ). Σέινο, ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 1337/1983 «ηδησηηθνί δξφκνη, πιαηείεο θαη ινηπνί 

ρψξνη θνηλήο ρξήζεσο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, έζησ θαη θαηά 

παξάβαζε ησλ θεηκέλσλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ, θαη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεσλ, ζεσξνχληαη σο θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα. Γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο δελ νθείιεηαη θακία απνδεκίσζε. 

ε πεξίπησζε φκσο πνπ νη ρψξνη απηνί θαηαξγνχληαη κε ην ζρέδην πφιεσο, 

πξνζθπξψλνληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο». Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο, 

ηδησηηθά αθίλεηα απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη σο ηέηνηα 

πεξηέξρνληαη ρσξίο απνδεκίσζε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο εθφζνλ: α) πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεσο σο 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη β) ε θνηλνρξεζία είλαη απνηέιεζκα ηεο βνχιεζεο ηνπ 

ηδηνθηήηε (ξεηήο ή ζπλαγνκέλεο εκκέζσο απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπ), ή πξνθχπηεη απφ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ δηαηεξήζεθε επί καθξφ ρξφλν θαηʼ αλνρή ηνπ ηδηνθηήηε. 

Έηζη γηα ηε κεηάζεζε ηεο θπξηφηεηαο αθηλήηνπ ππέξ ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο (ΑΠ 

311/2004 ΔιΓ 2005.1125, ΑΠ 48/1998 ΔιΓ 1998.1323, ΑΠ 705/ 

1996 ΔιΓ 1997.102), γηα λα είλαη δε νξηζκέλνο ν ηζρπξηζκφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πεξί θπξηφηεηάο ηνπ επί επηδίθνπ αθηλήηνπ βάζεη ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 

28, απαηηείηαη λα αλαθέξεηαη θαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν εθδειψζεθε ε 

πεξί θνηλνρξεζίαο ηνπ αθηλήηνπ βνχιεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, θαζφζνλ, γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο, απαηηείηαη θνηλνρξεζία ηνπ επηδίθνπ εθ ηεο 

βνπιήζεσο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, πνπ λα ζπλάγεηαη ξεηψο ή εκκέζσο (ζησπεξψο), απφ 

ελέξγεηεο απηνχ, ή λα πξνθχπηεη απφ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ δηαηεξήζεθε επί 

καθξφλ κε ηελ αλνρή ηνπ (ηΔ 744/1987 ΝνΒ 36.1710, ΑΠ 705/1996 ΔιΓ 1997.102, 

ΑΠ 1200/1993 ΔιΓ 1995. 375). Πεξαηηέξσ απφ ηελ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 70 ΚΠνιΓ πξνθχπηεη φηη κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί κε αγσγή ε χπαξμε ή 

αλππαξμία έλλνκεο ζρέζεο, ε νπνία ηειεί ζε αβεβαηφηεηα, εθφζνλ ζπληξέρεη γηʼ απηφ 

έλλνκν ζπκθέξνλ. 

   Δμ άιινπ, ην π.δ. ηεο 24/31.5.1985 «Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ 

δφκεζεο ησλ γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηφο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ θαη 

εθηφο ησλ λνκίκσλ νξίσλ ησλ λνκίκσο πθηζηακέλσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκψλ» 

(Γ΄ 270) θαζνξίδεη ζην άξζξν 1 ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δνκήζεσο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηνλ θαλφλα (παξάγξ. 1) θαη θαηά παξέθθιηζε (παξάγξ. 2) γηα ηα γήπεδα πνπ 

θείληαη εθηφο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη εθηφο ησλ νξίσλ ησλ πξν ηνπ 1923 νηθηζκψλ, 

ζεζπίδνληαο εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα γήπεδα πνπ έρνπλ πξφζσπν, κεηαμχ άιισλ, ζε 

δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο νδνχο (παξ. 1 πεξίπη. β΄ θαη παξ. 2 πεξίπη. β΄ ηνπ απηνχ 

άξζξνπ 1, αληηζηνίρσο), νξίδεη δε πεξαηηέξσ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο απηήο πεξίπη. 

β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 φηη «Χο Γεκνηηθνί ή Κνηλνηηθνί νδνί γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο ζεσξνχληαη νη νδνί πνπ ελψλνπλ νηθηζκνχο ηνπ απηνχ δήκνπ ή 

θνηλφηεηαο κεηαμχ ησλ, ή νηθηζκνχο νκφξσλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ κε Γηεζλείο, 

Δζληθέο ή Δπαξρηαθέο νδνχο. ε πεξίπησζε πνπ κεηαμχ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

νηθηζκψλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί νδνί πνπ ζπλδένπλ 

απηνχο, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο πεξίπησζεο έρνπλ εθαξκνγή κφλν ζε γήπεδα πνπ 

έρνπλ πξφζσπν ζηελ θπξηφηεξε απφ ηηο νδνχο απηέο. Η αλαγλψξηζε ησλ νδψλ απηψλ 
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ζε θπξηφηεξνπο ή κνλαδηθνχο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε κεηά απφ 

γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ λνκνχ». Απφ 

ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο, ελ ζπλδπαζκψ εξκελεπφκελεο πξνθχπηεη φηη νχηε ζε απηέο ηηο 

δηαηάμεηο, νχηε ζε άιιε δηάηαμε ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο θαζνξίδεηαη εηδηθή 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ νδνχ σο «δεκνηηθήο» ή «θνηλνηηθήο», 

νχηε θαη παξέρεηαη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ζηα φξγαλα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηέηνησλ νδψλ. πλεπψο, ε ηπρφλ εθδηδνκέλε απφ Γεκνηηθφ ή 

Κνηλνηηθφ πκβνχιην ή απφ άιιν φξγαλν Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο πξάμε 

«ραξαθηεξηζκνχ» δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο νδνχ δελ απνηειεί εθηειεζηή δηνηθεηηθή 

πξάμε, αθνχ δελ έρεη θακία λνκηθή ζπλέπεηα, νχηε δεζκεχεη ηελ πνιενδνκηθή 

ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε πξάμεσο ζρεηηθήο κε ηνλ σο άλσ 

ραξαθηεξηζκφ. Σν ζέκα απηφ θξίλεηαη παξεκπηπηφλησο απφ ηελ πνιενδνκηθή 

ππεξεζία, φηαλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηάο ηεο, 

ρσξίο, ζε θάζε πεξίπησζε, λα επεξεάδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

ηδηνθηεηψλ λα πξνζθχγνπλ ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 

πξνζηαζία ηπρφλ δηθαησκάησλ ηνπο (.η.Δ. 749, 2462, 2790/2014, 4391/2009, 1291, 

1603, 2604/2008, 2301/2006, 1652, 3622/2004, 4777/1995, 2102/1987 επη., 

1927/1986, 40/1973 επη.). Χο εθ ηνχηνπ, απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ ή 

Κνηλνηήησλ, κε ηηο νπνίεο αξρηθψο ραξαθηεξίδεηαη νδφο σο «δεκνηηθή» ή 

«θνηλνηηθή», ζηεξνχληαη εθηειεζηνχ ραξαθηήξα (.η.Δ. 4777/1995). 

Β. ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ 

   Μεηά απφ θαηαγγειία πνπ έγηλε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ 

απφ θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο Αγίσλ Απνζηφισλ ζην Ληκάλη Καξινβάζνπ ζηηο 

07/02/2022, ππάιιεινη ηεο Σ.Τ. επηζθέθηεθαλ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαη δηαπίζησζαλ 

φηη έλα απηνθίλεην είρε θιείζεη ηνλ δξφκν. Ακέζσο ελεκεξψζεθε ην Α.Σ. 

Καξινβαζίνπ, ην νπνίν απέζηεηιε πεξηπνιηθφ θαη επέδσζε θιήζε ζην αλσηέξσ 

φρεκα. Σηο επφκελεο εκέξεο ήιζε ζε επηθνηλσλία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ν θ. 

Παπαλησλίνπ Κσλζηαληίλνο, ν νπνίνο ηπγράλεη ζχδπγνο κηαο εθ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 

αθηλήησλ ζην ζεκείν πνπ είρε θιείζεη ν δξφκνο θαη αλέθεξε φηη ν ίδηνο έθιεηζε ηνλ 

δξφκν, δηφηη, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, κέξνο ηνπ δξφκνπ αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ. Σνπ δεηήζεθε λα ζηείιεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο θαη ηα ζπκβφιαηα ησλ 

αθηλήησλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ηα νπνία πξνζθφκηζε θαη ζηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηελ 

Τ.Γ.ΟΜ. ηνπ Γήκνπ Αλαηνιηθήο άκνπ λα απνζηαινχλ νη θάθεινη ησλ νηθνδνκηθψλ 

αδεηψλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ. Πεξαηηέξσ αλαδεηήζεθε θαη πξνζθνκίζηεθε ην 

ζπκβφιαην ηνπ νηθνπέδνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζπλέρεηα ηεο ηδηνθηεζίαο Σζαξνπρά, 

θαζψο θαη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ην ζπλνδεχεη. χκθσλα κε παξάπνλα 

πνιηηψλ ν δξφκνο έθιεηλε ζπρλά έθηνηε κε ηε ζηάζκεπζε απηνθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο 

ηεο θαο Αηθαηεξίλεο Σζαξνπρά θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο θνπ Κσλζηαληίλνπ 

Παπαλησλίνπ. Πξφζθαηα δε ηνπνζεηήζεθαλ δχν θάγθεια-πφξηεο, ηα νπνία κεηά απφ 

επηηφπην έιεγρν ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ φηαλ αλνίγνπλ θαη 

ζηεξεψλνληαη επί ηνπ εδάθνπο (δξφκνπ) θαηαιακβάλνπλ ην πιάηνο ηνπ αλσηέξσ 

δξφκνπ (πέξαλ ησλ 2 κέηξσλ απφ ηελ νηθία ηεο θαο Σζαξνπρά), ην νπνίν δηεθδηθνχλ 

νη παξαπάλσ ηδηψηεο, σο ηδηνθηεζία ηνπο. Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ θαθέινπ 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο:  

   Απφ ηηο ππ’ αξηζκ. 630/1983 θαη 696/1988 νηθνδνκηθέο άδεηεο επ’ νλφκαηη νθίαο 

Σζαξνπρά θαη Νηθνιάνπ Σζαξνπρά αληίζηνηρα, κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηέο 

ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα-δηαγξάκκαηα θάιπςεο, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη δεκνηηθφο 

δξφκνο πιάηνπο 2,00 έσο 2,05 κέηξσλ, ν νπνίνο μεθηλάεη ζε ζπλέρεηα ησλ 

ηδηνθηεζηψλ. Η χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ δξφκνπ πξνθχπηεη επίζεο ηφζν απφ ην ππ’ αξηζκ. 

1502/19.11.1959 πξνηθνζχκθσλν ηνπ ηφηε ζπκβνιαηνγξάθνπ Καξινβαζίνπ 

Αζαλαζίνπ Παπαθσλζηαληίλνπ (ζην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ), κε 
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ην νπνίν απέθηεζε ην αθίλεηφ ηεο ε νθία Σζαξνπρά, ζπγ. Γεσξγίνπ Πέηξνπ, φζν 

θαη απφ ην ππ’ αξηζκ. 5294/08.07.1991 ζπκβφιαην γνληθήο παξνρήο ηεο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ Καξινβαζίνπ Μαξίαο Παπαθσλζηαληίλνπ-Υνπβαξδά, κε ην νπνίν 

ε αλσηέξσ κεηαβίβαζε έηεξν αθίλεην (ην νπνίν είρε απνθηήζεη κε ρξεζηθηεζία) ζηα 

δχν ηέθλα ηεο Νηθφιαν θαη Αηθαηεξίλε, αιιά θαη απφ ην ππ’ αξηζκ. 

20212/23.11.2010 ζπκβφιαην γνληθήο παξνρήο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ηεο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ Καξινβαζίνπ Μαξίαο Παπαθσλζηαληίλνπ-Υνπβαξδά, κε ην νπνίν 

ε νθία Σζαξνπρά κεηαβίβαζε κηα νξηδφληηα ηδηνθηεζία ζηελ θφξε ηεο Αηθαηεξίλε 

Σζαξνπρά, ζπδ. Κσλζηαληίλνπ Παπαλησλίνπ. Πεξαηηέξσ ε χπαξμε ηνπ δεκνηηθνχ 

δξφκνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην ππ’ αξηζκ. 66168/16.07.2011 ζπκβφιαην ηεο 

ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ, Αιεμάλδξαο Κάθνπ-Λαγηαλδξένπ, κε ην νπνίν ν 

Αξηέκηνο Ννκηθφο ηνπ Παχινπ πψιεζε ζηνλ Ισάλλε Καξπαζίνπ ηνπ Νηθνιάνπ 

φκνξν αθίλεην ηεο ηδηνθηεζίαο Σζαξνπρά, θαζψο θαη ην απφ Φεβξνπάξην 2011 

Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο αξρηηέθηνλα-κεραληθνχ Αγγειηθήο Σζνξκπαηδή πνπ ην 

ζπλνδεχεη. Απφ ην ελ ιφγσ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ν δεκνηηθφο 

δξφκνο έρεη θαηά κέζν φξν πιάηνο ηξηψλ κέηξσλ. ηνλ ελ ιφγσ δξφκν έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί δεκνηηθά έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ε δηακφξθσζή ηνπ 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα έρεη ζπληειεζηεί πξν ηξηαθνληαεηίαο 

ηνπιάρηζηνλ.  

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

   χκθσλα κε ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη κε ηα αξρεία ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ, πξνθχπηεη φηη ν ελ ιφγσ δξφκνο επξίζθεηαη εληφο νηθηζκνχ, ν νπνίνο 

ζηεξείηαη ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. ηνλ δξφκν απηφ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δεκνηηθά 

έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ε δηακφξθσζή ηνπ ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα έρεη ζπληειεζηεί πξν ηξηαθνληαεηίαο ηνπιάρηζηνλ. Απφ ηε 

δηαηχπσζε ηνπ λ. 3155/1955 "πεξί θαηαζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο νδψλ", ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ε έλλνηα ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δξφκσλ είλαη επξεία, ήηνη 

πεξηιακβάλεη ηηο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο "πάζεο θχζεσο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ή 

κηαο Κνηλφηεηαο κέζα ζηα δεκνηηθά φξηα απηψλ", πξνθχπηεη φηη ν ελ ιφγσ δξφκνο 

είλαη δεκνηηθφο. Με ηελ θαζηέξσζή ηνπ σο θνηλνρξήζηνπ (κε ηε ρξήζε ηνπ σο 

θνηλνρξήζηνπ θαη ηε κε ελαληίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ) απνθηήζεθε ε εμνπζία ηνπ 

θνηλνχ λα ην ρξεζηκνπνηεί. Με ηε ρξήζε απηή δελ απνθηήζεθε ε λνκή θαη θαηνρή 

ηνπ πξάγκαηνο, γηαηί δελ πξνζπνξίδεηαη άκεζε εμνπζία επί ηνπ θνηλνρξήζηνπ, αιιά 

έλα ηδηφξξπζκν δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν 

πξνζβάιιεηαη ζε πεξίπησζε παξεκπνδίζεσο ηεο ελ ιφγσ ρξήζεσο θαη είλαη 

πξνζηαηεπηέν απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 57 εδ.α ηνπ ΑΚ, θαηά ην νπνίν "φπνηνο 

πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα 

αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ". Ο Γήκνο δελ έρεη απνθηήζεη 

θπξηφηεηα κε έλαλ εθ ησλ ηξηψλ αλαθεξφκελσλ ηξφπσλ, ήηνη α) κε πξάμε ηεο 

δηνηθήζεσο γηα ξπκνηνκία θαη ηε ζπληέιεζή ηεο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πεξί 

ζρεδίσλ πφιεσλ θαη αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο, β) κε ηε βνχιεζε ηνπ ηδηνθηήηε 

πνπ ζέηεη ζηελ θνηλή ρξήζε ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, είηε κε λνκφηππε δηθαηνπξαμία 

(δηαζήθε ή δσξεά ππφ ηξφπν) θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1715, 2015 θαη 503 ΑΚ, 

είηε κε παξαίηεζε απφ ηελ θπξηφηεηα, πνπ πξέπεη λα πεξηβιεζεί ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν θαη λα κεηαγξαθεί θαηʼ άξζξν 369 θαη 1192 εδ. 1 ΑΚ θαη γ) 

κε ηελ απφ ην βπδαληηλνξσκατθφ δίθαην (λ. 3 παλ. 47.7) πξνβιεπφκελε ακλεκνλεχηνπ 

ρξφλνπ αξραηφηεηα (vetustas). Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ΑΚ κπνξεί έκκεζα λα 

επηηεπρζεί παξφκνην απνηέιεζκα κε βάζε ην άξζξν 281 ΑΚ, θαζψο ν θχξηνο άθεζε 

επί καθξφ ρξφλν ην πξάγκα εθηεζεηκέλν ζηελ θνηλή ρξήζε «αλερφκελνο ή πνιχ 

πεξηζζφηεξν, επηζπκψλ απηφ λα θαηαζηεί θνηλήο ρξήζεσο». Σνχην εηδηθφηεξα δηφηη ην 

πιάηνο ηνπ αλσηέξσ δξφκνπ πέξαλ ησλ 2 κέηξσλ απφ ηελ νηθία ηεο θαο Σζαξνπρά 
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αθέζεθε απφ ηνλ θχξην λα ρξεζηκεχζεη σο δεκνηηθή ή πξψελ θνηλνηηθή νδφο, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο νπνίαο δελ πξνβιέπεηαη νξηζκέλε λφκηκε 

δηαδηθαζία ή αθφκε θαη ηελ απφ ην ίδην άξζξν (ΑΚ 281) έλζηαζε ηνπ γεληθνχ δφινπ 

(EXCEPTIO DOLI GENERALIS) θαηά ηνπ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο άθεζε ην πξάγκα 

εθηεζεηκέλν ζηελ θνηλή ρξήζε γηα πνιχ ρξφλν, κε αίηεκα ππφ ηελ έλλνηα φκσο φηη 

δελ πξνζπνξίδεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ νηθείν ΟΣΑ κε ρξεζηθηεζία, αιιά 

απιψο πξνζηαηεχεηαη ε θνηλή ρξήζε έλαληη ηνπ θπξίνπ (ΑΠ 954/2017, ΑΠ 

1426/2015, ΑΠ 652/2016, ΑΠ 1032/2019, ΑΠ 1081/2019, ΑΠ 1823/2014, ΑΠ 

616/2014 Δθ.Θεζζαι. 27/2017 ΝΟΜΟ).   

Καηά ζπλέπεηα δένλ φπσο ιεθζεί απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ άζθεζε 

αγσγήο κε βάζε ην άξζξν 281 ΑΚ, επεηδή δειαδή ν θχξηνο άθεζε επί καθξφ ρξφλν 

ην πξάγκα εθηεζεηκέλν ζηελ θνηλή ρξήζε «αλερφκελνο ή πνιχ πεξηζζφηεξν, 

επηζπκψλ απηφ λα θαηαζηεί θνηλήο ρξήζεσο» θαη αίηεκα ηελ αλαγλψξηζε φηη ν σο 

άλσ δξφκνο θαηέζηε δεκνηηθφο γεληθά θαζ’ φιν ην πιάηνο απηνχ θαη εηδηθφηεξα ζην 

ελ ιφγσ ζεκείν, άιισο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλήο ρξήζεο έλαληη ηνπ θπξίνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 57 εδ.α ηνπ ΑΚ, θαηά ην νπνίν «φπνηνο 

πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα 

αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ», δεηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

αθαίξεζε ησλ θαηαζθεπψλ ζηηο νπνίεο πξνέβε ν ηδηψηεο θαη θαζψο ην δηθαίσκα ησλ 

πνιηηψλ λα δηέξρνληαη απφ ηνλ παξαπάλσ δξφκν ζίγεηαη άκεζα, πξέπεη λα ιεθζεί 

απφθαζε γηα ηελ άζθεζε αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε ην ίδην σο άλσ εθηεζέλ 

αίηεκα. 

 

 

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ παξαπάλσ Γλσκνδφηεζε  

2. Σελ Έλζηαζε – Αίηεζε ηνπ θ.Κσλζηαληίλνπ Παπαλησλίνπ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

5. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Καηά Πλειουηθία 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

A] Tελ άζθεζε αγσγήο κε βάζε ην άξζξν 281 ΑΚ ζε βάξνο ηεο θ.Αηθαηεξίλεο 

Σζαξνπρά θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο θ.Κσλ/λνπ  Παπαλησλίνπ κε αίηεκα ηελ αλαγλψξηζε 

φηη ν δξφκνο ζηελ πεξηνρή «Άγηνη Απφζηνινη» ζην Ληκάλη Καξινβάζνπ θαηέζηε 

δεκνηηθφο  θαη 
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Β] Σελ θαηάζεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα  ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη νη  αλσηέξσ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί  ε ειεχζεξε 

δηέιεπζε ησλ δεκνηψλ . 

Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θ.Αλαζηάζηνο Καιαηδήο, θ,Γεκήηξηνο Ν. Απνζηφινπ, 

θ.Υξήζηνο Παλνχζνο, θ.Φαλνχξηνο Κνπθνχιεο θαη θ.Γεκήηξηνο Κππξαίνπ ςήθηζαλ 

ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα ην επφκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

 

 

 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:27΄ . 

 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  27/27-04-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΔΛΖ 
    ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΠΡΑΗΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

 

 

 

                 

                                                                    Καρλόβαζι   27  Απριλίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Γ.. 

         ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΠΡΑΗΟΤ 
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