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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1395/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

 
Θέμα 61ο  

Ορισμός ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ 
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)». 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’αριθ. Πρωτ: 992/21.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής στην οποία αναφέρονται  τα εξής: 
 
΄Εχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.α/11-4-2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
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3. Την υπ΄ αριθμ. 66313/24553/25-08-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, περί της έγκρισης της υπ’ αριθ. 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3051 Β΄/05-09-2017).  

4. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.». 

6. Το Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α/17/2001) «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

7. Το άρθρο 76 του Ν. 4146/2013 "Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις", με το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 
15 του Ν. 2882/2001 το εδάφιο "Ειδικά σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων για έργα που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και πέραν της εκτίμησης της Επιτροπής της παραγράφου 1, ο υπέρ ου η 
απαλλοτρίωση ή ο υπόχρεος προς αποζημίωση ζητάει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των 
απαλλοτριούμενων της παραγράφου 6 από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο Εκτιμητή." 

8. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/9-5-2013) «επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2013, 
4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως της παρ. γ αυτού «ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών 
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9.  Την υπ΄αρ.1032117/709/0001/15-7-2002 (ΦΕΚ Β/941/2002) Απόφαση «αναπροσαρμογή 
κλίμακας δαπάνης εκτίμησης σώματος ορκωτών εκτιμητών». 

Και επειδή, 

 Προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)», απαιτείται ο 
ορισμός ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης. 

 Με το εν λόγω έργο θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη οδός Μεγάρων-Αλεποχωρίου από τη Χ.Θ. 
Χ.Θ. 12+821,61 έως τέλος, ήτοι περίπου 7χλμ. 

 Ο ορισμός του ανεξάρτητου και πιστοποιημένου εκτιμητή επιβάλλεται για τον αντικειμενικότερο 
προσδιορισμό των τιμών γής και των επικειμένων, σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001: "Σε περιπτώσεις 
απαλλοτριώσεων μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο 
υπόχρεος προς αποζημίωση δύνανται να ζητήσει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των 
απαλλοτριούμενων από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο Εκτιμητή, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας καθορισμού της αποζημίωσης. Η εν λόγω Έκθεση εκτίμησης, μπορεί να 
αντικαθιστά την Έκθεση προεκτίμησης της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, ή να 
χρησιμοποιείται παράλληλα για την απόδειξη της αξίας των απαλλοτριωθέντων. Η έκθεση του 
ανεξάρτητου Εκτιμητή καλύπτει το σύνολο της αξίας των απαλλοτριουμένων ακινήτων και των 
επικειμένων τους, την μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων μετά την απαλλοτρίωση 

ΑΔΑ: 7Ζ7Ψ7Λ7-ΖΡΛ



 3 

και την ύπαρξη ή μη ωφέλειας των παροδίων ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 653/ 
1977 (Α' 214).» 

 Ο ανεξάρτητος και πιστοποιημένος εκτιμητής θα συντάξει έκθεση, η  οποία θα καλύπτει το 
σύνολο της αξίας των απαλλοτριουµένων ακινήτων και των επικειµένων τους, την µείωση της 
αξίας των εναπομεινάντων τµηµάτων μετά την απαλλοτρίωση και την ύπαρξη ή µη ωφέλειας 
των παροδίων ιδιοκτητών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 653/ 1977 (Α΄ 214).», και µε τις 
διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 & 7 του Ν. 2882/6-2-01 «Κώδικας Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» όπως ισχύει σήμερα. 

 Ο ορισμός του ανεξάρτητου και πιστοποιημένου εκτιμητή, προκύπτει από την παράγραφο 7 
του άρθρου 15 του Ν.2882/2001(Α’17) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 9 του Ν. 
4146/2013 (Α’ 90). Η έκθεση που θα συντάξει, θα καλύπτει το σύνολο της προς απαλλοτρίωση 
έκτασης, που ανέρχεται σε 312.439,84τ.μ., από τα οποία 78.498,19τ.μ. αφορούν ιδιωτικές 
εκτάσεις και 233.941,65τ.μ. αφορούν δημόσιες εκτάσεις. 

ΕΙ ΣΗΓΟΥΜ ΑΣΤΕ 

τον ορισμό ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ 
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
τον ορισμό ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ 
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ). 
 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Μεθυμάκη Άννα, δηλώνει λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

      Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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