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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 29-04-2011  

 
Ημερομηνία συνεδρίασης : 29 Απριλίου 2011 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 20:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 28-04-2011 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 7 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος,  
Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος,  
Παμφίλης Απόστολος, Τσαπρούνης Μέγας 
Απόντα μέλη : 0 
ΘΕΜΑ: Άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ε’ 
τμήμα) υπέρ της αίτησης ακύρωσης ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΩΡΟΓΛΟΥ κλπ, για την 
ακύρωση της υπ’ αριθμ.11489/13.03.2009 αποφάσεως του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
(ΦΕΚ 135/Δ/31.03.2009) με τίτλο: τροποποίηση της υπ’ αριθμ.20548/16.05.2006 
απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου του οικισμού Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής» (ΦΕΚ 456/Δ) 
Αρ. Απόφ.:37/2011        

 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και ακολούθως έδωσε το 

λόγο στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Τσώνο Αλέξανδρο προκειμένου να 

ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το θέμα περί «άσκησης 

παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ε’ τμήμα) υπέρ της αίτησης 

ακύρωσης ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΩΡΟΓΛΟΥ κλπ, για την ακύρωση της υπ’ 

αριθμ.11489/13.03.2009 αποφάσεως του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

135/Δ/31.03.2009) με τίτλο: τροποποίηση της υπ’ αριθμ.20548/16.05.2006 απόφασης 

του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού 

Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής» (ΦΕΚ 456/Δ). 

Ο κος Τσώνος στη συνέχεια γνώρισε στον Πρόεδρο και στα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΠΔ 18/1989, εφόσον η 

θέση του Δήμου είναι σύμφωνη με τους αιτούντες ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΩΡΟΓΛΟΥ κλπ, 

δηλαδή να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 

11489/13.03.2009, δεν μπορεί να ασκηθεί παρέμβαση, καθόσον παρέμβαση στο ΣτΕ 

ασκείται μόνο υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης Υπουργικής Απόφασης. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος παραστάθηκαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 

Νικόλαος Βλαχογιάννης και Σταύρος Ρόζης, προκειμένου να παράσχουν 

πληροφορίες και διευκρινήσεις στην Οικονομική Επιτροπή επί του θέματος. 

Ο κος Βλαχογιάννης ανέφερε ότι το θέμα είναι πολιτικό και θα πρέπει να 

συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού νομικά δεν μπορεί ο Δήμος να 

υποστηρίξει τους ενάγοντες,  εφόσον μπορεί να ασκήσει παρέμβαση μόνο υπέρ του 

κύρους της υπουργικής απόφασης και όχι εναντίον της. 

Ο κος Ρόζης ανέφερε ότι αν το Δημοτικό Συμβούλιο πάρει απόφαση για 

αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου το θέμα θα εκκρεμεί επί πολλά 

χρόνια. Με την άποψη αυτή συμφώνησε και το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

Μέγας Τσαπρούνης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, τις απόψεις των παρισταμένων 

δημοτικών συμβούλων και μετά από διαλογική  συζήτηση: 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Ότι δεν μπορεί να ασκηθεί παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ 

τμήμα) υπέρ της αίτησης ακύρωσης ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΩΡΟΓΛΟΥ κλπ, για την ακύρωση 

της υπ’ αριθμ.11489/13.03.2009 αποφάσεως του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

135/Δ/31.03.2009) με τίτλο: τροποποίηση της υπ’ αριθμ.20548/16.05.2006 

απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

του οικισμού Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής» (ΦΕΚ 456/Δ), εφόσον σύμφωνα με το 

άρθρο 49 του Π.Δ. 18/1989 ο Δήμος μπορεί να ασκήσει παρέμβαση μόνο υπέρ του 

κύρους της προσβαλλομένης απόφασης και όχι εναντίον της.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο Πρόεδρος   
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 

                         Τα Μέλη 
Κατσουνάκης Κυριάκος  

Κατσίκης Κωνσταντίνος 

Παπανικολάου Νικόλαος  

Σαλίβερος Γεώργιος 

Παμφίλης Απόστολος  

Τσαπρούνης Μέγας 
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