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Ημερομηνία συνεδρίασης : 08.03.2011 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, 11:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 04.03.2011 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 7 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, 
Κατσουνάκης Κυριάκος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, 
Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης Απόστολος, Τσαπρούνης Μέγας 
Απόντα μέλη : 0 
 
ΘΕΜΑ : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του 
Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) σχετικά με την υπ’ 
αριθμ.4511/2009 αίτηση ακύρωσης κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
Αρ. Απόφ.: 19/2011        
 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 
του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 
περί «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου 
Λαυρεωτικής ενώπιον του ΣτΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η 
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του Δήμου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, 
αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά 
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 
Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Στη συνέχεια, γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι θα πρέπει να 
εκπροσωπηθεί ο Δήμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε΄ τμήμα) κατά τη δικάσιμο 
της 9ης Μαρτίου 2011, οπότε έχει ορισθεί να συζητηθεί η υπ’ αριθμ.4511/2009 
αίτηση ακύρωσης που έχει ασκηθεί κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
& Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Για το λόγο αυτό πρότεινε να ορισθεί δικηγόρος για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
προκειμένου αυτός να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου και προς τούτο 
κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

  
 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 



Α- Παρέχει την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο 
Παπακωνσταντίνου (ΑΜ 25904), εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΕΛ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ – Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, 
Κολωνάκι, να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ τμήμα) και να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής κατά τη δικάσιμο της 9ης Μαρτίου 2011 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε έχει ορισθεί να συζητηθεί η με αριθμό 4511/2009 
αίτηση ακύρωσης κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων 
Έργων, Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Β – Παρέχει την πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο να προβεί σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να γίνει δεκτή η εν 
λόγω αίτηση ακύρωσης. 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του 
Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) σχετικά με την υπ’ 
αριθμ.4511/2009 αίτηση ακύρωσης κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
Αρ. Απόφ.: 20/2011        
 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 
του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 
περί «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου 
Λαυρεωτικής ενώπιον του ΣτΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η 
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του Δήμου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, 
αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά 
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 
Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Στη συνέχεια, γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι θα πρέπει να 
εκπροσωπηθεί ο Δήμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε΄ τμήμα) κατά τη δικάσιμο 
της 9ης Μαρτίου 2011, οπότε έχει ορισθεί να συζητηθεί η υπ’ αριθμ.4511/2009 
αίτηση ακύρωσης που έχει ασκηθεί κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
& Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Για το λόγο αυτό πρότεινε να ορισθεί δικηγόρος για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
προκειμένου αυτός να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου και προς τούτο 
κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

  
 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 



Α- Παρέχει την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Πειραιώς Μπάλια Γεώργιο του 
Κωνσταντίνου (ΑΜ 2147), με έδρα στον Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη 70, να 
παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ τμήμα) και να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής κατά τη δικάσιμο της 9ης Μαρτίου 2011 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε έχει ορισθεί να συζητηθεί η με αριθμό 4511/2009 
αίτηση ακύρωσης κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων 
Έργων, Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Β – Παρέχει την πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο να προβεί σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να γίνει δεκτή η εν 
λόγω αίτηση ακύρωσης. 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του 
Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) σχετικά με την υπ’ 
αριθμ.4511/2009 αίτηση ακύρωσης κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
Αρ. Απόφ.: 21/2011        
 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 
του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 
περί «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου 
Λαυρεωτικής ενώπιον του ΣτΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η 
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του Δήμου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, 
αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά 
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 
Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Στη συνέχεια, γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι θα πρέπει να 
εκπροσωπηθεί ο Δήμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε΄ τμήμα) κατά τη δικάσιμο 
της 9ης Μαρτίου 2011, οπότε έχει ορισθεί να συζητηθεί η υπ’ αριθμ.4511/2009 
αίτηση ακύρωσης που έχει ασκηθεί κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
& Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Για το λόγο αυτό πρότεινε να ορισθεί δικηγόρος για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
προκειμένου αυτός να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου και προς τούτο 
κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

  
 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 
Α- Παρέχει την πληρεξουσιότητα στην Δικηγόρο Αθηνών, Μανώλη Καλλιόπη του 
Κωνσταντίνου (ΑΜ 13954), με έδρα στην Αθήνα, οδός Ζωοδόχου Πηγής 3, να 



παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ τμήμα) και να 
εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής κατά τη δικάσιμο της 9ης Μαρτίου 2011 ή σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε έχει ορισθεί να συζητηθεί η με αριθμό 4511/2009 
αίτηση ακύρωσης κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων 
Έργων, Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Β – Παρέχει την πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο να προβεί σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να γίνει δεκτή η εν 
λόγω αίτηση ακύρωσης. 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του 
Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) σχετικά με την υπ’ 
αριθμ.6923/2007 αίτηση ακύρωσης κατά Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων 
Αρ. Απόφ.: 22/2011        
 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 
του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 
περί «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου 
Λαυρεωτικής ενώπιον του ΣτΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τεύχος Α’), η 
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του Δήμου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, 
αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά 
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 
Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. 

Στη συνέχεια, γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι θα πρέπει να 
εκπροσωπηθεί ο Δήμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε΄ τμήμα) κατά τη δικάσιμο 
της 9ης Μαρτίου 2011, οπότε έχει ορισθεί να συζητηθεί η υπ’ αριθμ.6923/2007 
αίτηση ακύρωσης που έχει ασκηθεί κατά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων. 

Για το λόγο αυτό πρότεινε να ορισθεί δικηγόρος για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
προκειμένου αυτός να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου και προς τούτο 
κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

  
 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 72, παρ.1, περ.ε του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 
Α- Παρέχει την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών, Δρ. Νομικής – Νομικό 
Περιβάλλοντος – Χωροταξίας – Πολεοδομίας, Μάριο Χρ. Χαϊνταρλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 
14135), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη 117, να παρασταθεί 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ τμήμα) και να εκπροσωπήσει το Δήμο 
Λαυρεωτικής κατά τη δικάσιμο της 9ης Μαρτίου 2011 ή σε κάθε μετ’ αναβολή 



δικάσιμο, οπότε έχει ορισθεί να συζητηθεί η με αριθμό 6923/2007 αίτηση ακύρωσης 
κατά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
 
Β – Παρέχει την πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο να προβεί σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να γίνει δεκτή η εν 
λόγω αίτηση ακύρωσης. 
 
 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος  
 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 
 
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
 
 
Σαλίβερος Γεώργιος 
 
 
 Παμφίλης Απόστολος 
 
 
Τσαπρούνης Μέγας         

 
 


	ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

