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Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 658/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 21-03-2016 και την από 23-3-2016 ανακοίνωση 
µετάθεσης της Συνεδρίασης. 

Θέµα 2
ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

 

Υποβολή αιτήµατος χορήγησης εντολής δικαστικής αποβολής  
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Μεθυµάκη Άννα 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος, αρχικά ενηµερώνει για την 
προσέλευση της κας Α. Μεθυµάκη και στη συνέχεια δίνει το λόγο στην κα Καράλη, η οποία 
ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων» (Κ.∆.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. 

2. Τις  διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήµερα. 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Αττικής»,  όπως έχει τροποποιηθεί έως σήµερα.  
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4. Τις  διατάξεις του Ν.2882 / 01 (ΦΕΚ Α΄17/06-02-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. 

5. Το Π.∆. 7/2013 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Την Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε αριθµό πρωτ.:οικ.177070/10-09-2014 για την 
«Ανάθεση - Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 

7. Την Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε αριθµό πρωτ.: οικ.183947/22-09-2014 για 
τον «Ορισµό Αντιπεριφερειαρχών». 

8. Την Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε αριθµό πρωτ.: οικ.184244/22-09-2014 για 
τον «Ορισµό Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής». 

9. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής µε αριθµό πρωτ.: 183917/24-09-2013, µε την 
οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. 

10.  Τα συµβατικά τεύχη του έργου ‘‘Ολοκλήρωση ∆υτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τµήµατα 
και εκατέρωθεν δίκτυα’’. 

11. Το από 19/5/2008 εργολαβικό συµφωνητικό. 
12.  Την µε αρ. 2618/15-12-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 

µε την οποία εγκρίθηκε  η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-04-2016. 
13. Το γεγονός ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
14. Την  υπ΄αριθ. 6466/20321/14-07-2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 

312/24-07-2008) περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.  
15. Την υπ. Αριθ. 557/29-06-2009 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών  µε την οποία 

καθορίσθηκε η προσωρινή τιµή µονάδας αποζηµίωσης για την απαλλοτρίωση. 
16.  Την παρακατάθεση αποζηµίωσης, που δηµοσιεύθηκε στο τεύχος Α.Α.Π µε αριθ. 536/14-

12-2010. 
17.  Την υπ. Αριθ. 2601/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών περί οριστικής τιµής µονάδος 

απαλλοτρίωσης., που εκδικάστηκε στις 03-12-2013 και δηµοσιεύτηκε στις 29-04-2014. 
 

επειδή 

Εκκρεµεί η παράδοση της απαλλοτριωµένης έκτασης του ακινήτου µε αρ. 37, από 
την κ.Κατερίνα kovaliova, το οποίο δεν έχει παραδώσει µέχρι σήµερα. Η κ. Κατερίνα 
kovaliova, στη συνεδρίαση που έγινε στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ∆Α, παρουσία 
της ιδίας, του µηχανικού της, του κ. Αντιπεριφερειάρχη, υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών ΄Εργων, εκπροσώπου του αναδόχου, εκπροσώπου της Νοµικής Υπηρεσίας, 
δέχτηκε να παραδώσει την ανωτέρω απαλλοτριωµένη έκταση, οικιοθελώς. Στη συνέχεια 
όµως επανήρθε στην αρχική της άρνηση, η οποία στηρίζεται στην µη καταβολή 
αποζηµίωσης, την οποία άλλωστε δεν δικαιούται. 

Σηµειώνεται ότι για την υπόψη απαλλοτριωµένη έκταση του ακινήτου µε αρ. 37, 
από τα κτηµατολογικά στοιχεία και τον πίνακα παρακατάθεσης προκύπτει, ποσό οφειλής 
και όχι ποσό παρακατάθεσης. 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών ΄Εργων ΠΕ∆Α, ενηµέρωσε για τα παραπάνω τη Νοµική 
Υπηρεσία ΠΕ∆Α (µε τα µε Αριθµ.πρωτ.: οικ/2155/Φ.Ε./05-11-2015 και Αριθµ.πρωτ.: 
οικ/2619/Φ.Ε./28-12-2015 έγγραφά της),  µε ταυτόχρονο αίτηµα για δικαστική αποβολή 
από την απαλλοτριωµένη έκταση. 

Η Νοµική Υπηρεσία ΠΕ∆Α, µε το µε Αριθµ.πρωτ.: 28933/116/16-02-2016 έγγραφό 
της, µας γνώρισε πως «σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περίπτωση (Ι) του άρθρου 176 του 
Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής είναι αρµόδια για την 
άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων,….» .  
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
Την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων και ένδικων µέσων για την δικαστική αποβολή από την 
απαλλοτριωθείσα έκταση της κας Κατερίνας kovaliova. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων και ένδικων µέσων για την δικαστική αποβολή από την 
απαλλοτριωθείσα έκταση της κας Κατερίνας kovaliova, σύµφωνα µε όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 
 

Το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κα Α. Μεθυµάκη δηλώνει λευκό. 
 

 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

Μεθυµάκη Άννα 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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