
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Λαύριο  14/08/2018 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         Αριθμ. Πρωτ.:12705 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο            ΠΡΟΣ: 
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου         Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Τηλέφωνο: 22923/ 20165        Περιφέρειας Αττικής 
Fax: 22920/22413         Κατεχάκη 56 - Αθήνα 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ds@lavrio.gr 
 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ’ αριθ. 143/2018 αποφάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Κατεδάφιση περίφραξης  με 

σκοπό τη διάνοιξη δρόμων  στην περιοχή Πάνορμος κατόπιν 

καταγγελίας των κατοίκων ». 

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ’ αριθ. 143/2018 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, 

καθώς και το αποδεικτικό δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο 

νομιμότητας. 

Συνημμένα: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 143/2018. 

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης. 

3.Την  με αριθμό πρωτοκόλλου 11582/27-07-2018 καταγγελία των κατοίκων 

της περιοχής Πάνορμος 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 1. Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου 

                2. Τεχνική  Υπηρεσία Δήμου Λαυρεωτικής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Απόσπασμα Πρακτικού  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

     18 η  Έκτακτη Συνεδρίαση 

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  και του συγκεκριμένου θέματος προκύπτει από  την έκτακτη ανάγκη 

παρέμβασης σε  δρόμους που έχουν κλειστεί εμποδίζοντας τη διέλευση στην Λ. Λαυρίου – 

Σουνίου και στις δασικές εκτάσεις κατόπιν αιτήματος κατοίκων της περιοχής Πανόρμου Λαυρίου.  

 

Ημερομηνία Συνεδρίασης  13.08.2018 

Ημέρα & Ώρα Κυριακή, 11:00 

Αριθμός Πρόσκλησης 12566/09.08.2018(εξ 
αναβολής) 

Ημερομηνία Επίδοσης Τηλεφωνική ειδοποίηση 

Αριθμός Μελών 27 

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  

1. Λουκάς Δημήτρης, Πρόεδρος 
2. Βελετάκου Ευαγγελία, Γραμματέας  
3. Τσίκλος Παναγιώτης 
4. Συρίγος Ιωάννης 
5. Αποστολίδης Ιωάννης 
6. Τριανταφυλλίδου Σοφία  

7. Στουραΐτης Ηλίας  
8. Κωστάλας Αντώνης 
9. Αδάμης Ιωάννης 
10. Παμφίλης Απόστολος 
11. Κουλουβράκη Ιωάννα  

12. Λινάρδου Σοφία 

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

       1.Αντωνίου Αναστάσιος 
 2. Ελ Αγιουμπ Ατάλλα, Αντιπρόεδρος(δικαιολογημένος) 
 3. Λεβαντής Κωνσταντίνος 
 4. Μπουκουβάλας Λάμπρος 
 5. Ρόζης Σταύρος 
6. Μακρή Αρετούσα 

7. Πρίφτη Χαρίκλεια 
8. Παρασκευής Ιωάννης 

9. Κατσουνάκης Κυριάκος 

10. Ιατρού Σταύρος 

11. Ιατρού Σωτήριος 
12. Μαθιουδάκης Μιχαήλ 
13. Σίνη Ευφροσύνη  

14. Κρητικός Σταύρος 
15. Γκικαράκη Μαρία 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

18ης  Έκτακτης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λουκάς, 

έχοντας νόμιμα κληθεί, ενώ απόντες ήταν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάϊλας 

Νικήτας οι  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων της Δ.Κ. Λαυρεωτικής, κ. Σπύρου Αλίκη και  της 

Δ.Κ. Κερατέας κ. Χολέβα Κυριακή, και έχοντες άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 

67 παρ. 8 του Ν.3852/2010, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση 

των πρακτικών. 
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Η εν λόγω συνεδρίαση ήταν να διεξαχθεί την Παρασκευή  10.08.2018 και 
ώρα 18:00 μ.μ αλλά αναβλήθηκε  λόγω έλλειψης απαρτίας. Ακολούθησε 
τηλεφωνική επικοινωνία για τις 11.08.2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ 
όπου δεν επετεύχθη απαρτία για δεύτερη φορά οπότε σύμφωνα με  τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ψηφισμένου Κανονισμού Λειτουργίας 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής (υπ. αριθ. 192/2011 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής),  αν μετά από δύο συνεχείς 
συνεδριάσεις δεν επιτευχθεί απαρτία, το συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν 
παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των μελών 
του. 

 
 

Ο  κ. Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της Έκτακτης Συνεδρίασης, η οποία 

διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 

και εξήγησε στο Σώμα τους λόγους του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 

Συνεδρίασης και του κατεπείγοντος των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

Ειδικότερα για το 7ο θέμα  Ημερήσιας Διάταξης: 

Ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το 

γεγονός, ότι το κατεπείγον του θέματος οφείλεται  στην   ανάγκη παρέμβασης 

σε  δρόμους που έχουν κλειστεί με περίφραξη, εμποδίζοντας τη διέλευση 

κατοίκων και οχημάτων  στην Λ. Λαυρίου – Σουνίου και στις δασικές εκτάσεις 

κατόπιν αιτήματος κατοίκων της περιοχής Πανόρμου Λαυρίου.  

 

  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, απεφάνθη 

ομόφωνα για το κατεπείγον του  θέματος  της Ημερήσιας Διάταξης και τον 

κατεπείγοντα χαρακτήρα της Συνεδρίασης (άρθρο 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010). 
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ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ’ αριθ. 143/2018 αποφάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Κατεδάφιση περίφραξης  με 

σκοπό τη διάνοιξη δρόμων  στην περιοχή Πάνορμος κατόπιν 

καταγγελίας των κατοίκων». 

 

 

  

Αριθμός Απόφασης: 143/2018 

 

O κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

Στην  υπ. αριθ. πρωτ. 115582/27-07-2018 καταγγελία των κατοίκων της 

Περιοχής Πάνορμος όπου αναφέρονται τα εξής: 

« Σας καταγγέλουμε την παράνομη περίφραξη 42 περίπου στρεμμάτων 
έκτασης που περιέχει αγροτικούς δρόμους, στην περιοχή Πάνορμος έναντι της 
Olympic Marine, στην οποία εμφανίζεται κάτοχος η εταιρεία ΑΚΜΩΝ και η οποία 
μαντρώνει και κλείνει με μπάζα και χώματα όλους τους από πενήντα και πλέον 
χρόνων δρόμους προς τη Λεωφ.Σουνίου-Λαυρίου, με αποτέλεσμα να διακόπτεται 
κάθε πρόσβαση και επικοινωνία των υπαρχόντων ιδιοκτησιών και σπιτιών μας, ώστε 
σε καμία περίπτωση να υπάρχει έξοδος διαφυγής σε τυχόν πυρκαγιά ή άλλα καιρικά 
φαινόμενα. 

Τονίζουμε ότι οι δρόμοι που αναφέρουμε είναι αγροτικοί και υφίστανται 
πάνω από πενήντα χρόνια όπως αυτό φαίνεται σε αεροφωτογραφίες του ΥΠΕΧΩΔΕ 
και της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και σε αντίστοιχα Τοπογραφικά 
Διαγράμματα των υπηρεσιών αυτών. 

Λόγω της καταφανούς αδιαφορίας και σύμπραξης των τοπικών αρχών που 
ουδόλως αντέδρασαν στις πολλαπλές προφορικές και γραπτές επικλήσεις μας σας 
καθιστούμε υπεύθυνους για την ασφάλειά μας από πυρκαγιές ή πλημύρες. Λόγω της 
κατάστασης που διαμορφώθηκε παράνομα για να καρπωθούν οι φερόμενοι 
ιδιοκτήτες ενοποιημένη έκταση, δεν θα είστε σε θέση να παρέχετε καμία βοήθεια 
λόγω αδυναμίας πρόσβασης». 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς ο οποίος 

ανέλυσε στο Σώμα τη διαδικασία που προβλέπεται να ακολουθηθεί καθώς και 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 52 «Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις 

αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις» του Ν.4559/2018 

(ΦΕΚ142 Α’) και πρότεινε την εξής πρόταση: 

ΑΔΑ: ΩΚ6ΚΩΛ1-09Υ



Α)άμεση διάνοιξη των επίμαχων δρόμων που προϋπάρχουν του 1978 

καθώς και όσων εμποδίζουν τη διέλευση πεζών και οχημάτων σε περίπτωση 

επικίνδυνων καιρικών φαινομένων 

Β) άμεση υλοποίηση του Ν. 4559/2018 σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες   

  

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου τοποθετήθηκαν οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι καθώς και εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής Πάνορμος. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  

 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

 Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 

 Τις διατάξεις  του άρθρου 52 του Ν. 4559/2018(ΦΕΚ 142 Α’). 

 Την  με αριθμό πρωτοκόλλου 11582/27-07-2018 καταγγελία των κατοίκων της 

περιοχής Πάνορμος 

 Την πρόταση του Δημάρχου Λαυρεωτικής 

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, 

όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)άμεση διάνοιξη των επίμαχων δρόμων που προϋπάρχουν του 

1978 καθώς και όσων εμποδίζουν τη διέλευση πεζών και οχημάτων σε 

περίπτωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων 

Β) άμεση υλοποίηση του Ν. 4559/2018 σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες   

 

 

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά. 
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Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό 

απόφασης 143/2018 και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ  
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