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             ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ   

 
ΣΧΕΤ.     Η µε αρ.πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 9535/9.4.12 ∆ιεκδικητική Αγωγή της  
             εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΑΕ (ΓΑΚ  64337/2012)  κατά του ∆ήµου  
             

----000----- 

 

Εχει κοινοποιηθεί  στον ∆ήµο µας η υπο άνω σχετ. αγωγή της εταιρείας ‘ΚΤΗΜΑ 

ΑΕ’ δια της οποίας ζητεί την αναγνώριση της κυριότητας και απόδοση του στο 

ιστορικό αναφεροµένου τµήµατος ακινήτου εµβαδού 5709,27 τµ που βρίσκεται 

στη θέση «Κόκκινο Χωράφι» στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς [ΓΗΠΕ∆Ο 

∆ΡΟΣΙΑΣ], προβάλλοντας δική της κυριότητα βάσει των τίτλων που αναφέρει 

διατεινόµενη οτι ο ∆ήµος κακοπίστως κατέλαβε το διεκδικούµενο τµήµα 

αποβάλλοντάς την , η εκδίκαση της  οποίας έχει ορισθεί κατόπιν αναβολής για την 

δικάσιµο της 3/12/2013   ενώπιον του Πολ.Πρωτ. Αθ.  

 

Επειδή απο τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή µας το εν λόγω ακίνητο 

[ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΡΟΣΙΑΣ] ο ∆ήµος το κατέχει και το νέµεται πέραν της 20ετίας (άνευ 

τίτλου) δυνάµει χρησικτησίας 

 

Επειδή η επιδίωξη επίτευξης έκδοσης  µιας δικαστικής απόφασης ευνοϊκής υπερ 

της κυριότητας του ∆ήµου δηµιουργεί νόµιµο τίτλο και η δυνατότητα αναγνώρισης 

της κυριότητας του ∆ήµου δίδεται δια της ασκήσεως σχετικής αγωγής 

Ζητούµε την λήψη εγκριτικής απόφασης περι χορήγησης στον δικηγόρο του 

∆ήµου  εντολής άσκησης εκ µέρους του ∆ήµου (αντιθέτου) αναγνωριστικής 

αγωγής κατά της 'ΚΤΗΜΑ ΑΕ' µε αντικείµενο την αναγνώριση της κυριότητας του 



∆ήµου εφόλου  του ακινήτου 'ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΡΟΣΙΑΣ' που τµήµα του αµβισβητείται µε 

την υπο άνω σχετικό αγωγή µε αποτίµηση του αντικειµένου της δίκης ταυτόσηµο 

µε αυτό της αγωγής της αντιδίκου, την άσκηση κάθε προβλεπόµενης νόµιµης 

ενέργειας για τη περαίωση αυτής της εντολής και την άσκηση των προβλεποµένων 

ενδίκων µέσων κατά της εκδοθησοµένης απόφασης.  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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