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Ορθή Επανάληψη 
ως προς το κείμενο στην πρώτη και δεύτερη παράγραφο στο 

αποφασιστικό μέρος 
 

Αθήνα, 02-10-2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 

                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 26η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 214/2018 

Σήμερα 30/8/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 163218/24-8-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
24-8-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 11ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την 
κατασκευή του δημοσίου έργου: «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – 
Κορωπίου μέχρι εκβολή». 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα 
πέντε (75) παρόντων επί του συνόλου των εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων, 
λόγω μη αναπλήρωσης της αποβιώσασας Περιφερειακής Συμβούλου Ελένης 
Τσίτσου-Αστρινάκη (άρθρο 10 παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
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Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου 
Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη 
Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου 
Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος 
Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, 
Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γούλας Απόστολος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος 
Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Πάντζας Σπυρίδων, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σμέρος Ιωάννης, Τζίβα Αιμιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
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στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Π. Φιλίππου, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕ 144137/3680/οικ./23-7-2018 (ορθή επανάληψη) 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Αντικείμενο του έργου: 

Πρόκειται για έργα διευθέτησης του ρέματος ΚΟΡΜΠΙ και συγκεκριμένα σε 
μήκος 2900μ. Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν τα εξής έργα: 

Τμήμα Α (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+290) 
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει το τμήμα κατάντη της Λ. Σουνίου ως την εκβολή. 

Θα κατασκευαστεί τραπεζοειδής διατομή συρματοκιβωτίων με κεκλιμένα πρανή κλίσης 
1:1.5, με μικρή διαφοροποίηση στην οριζοντιογραφική χάραξη και τερματισμό των 
έργων διευθέτησης περίπου 50μ. πριν την ακτογραμμή. Το τελευταίο μήκος 0~50 θα 
παραμείνει με φυσική ανοιχτή διατομή, με λίγα έργα διεύρυνσης και προσαρμογής του 
πυθμένα. 

Τμήμα Β (από Χ.Θ. 0+290 έως Χ.Θ. 0+840) 
Στο τμήμα αυτό η κοίτη του ρέματος έχει εκφυλιστεί εντελώς με την παρουσία 

δρόμου επί αυτής (οδό Αιγαίου). Βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, με αραιή δόμηση. 
Θα κατασκευαστεί ανοιχτή διατομή με πρανή επενδεδυμένα με συρματοκιβώτια και 
κοιτόστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα. Το μέγεθος της διατομής θα είναι 6.0χ3.5μ. 
με κλίση πρανών 1:0.5. Το πρώτο τμήμα μήκους 60μ θα είναι κλειστό για την 
προσαρμογή στο έργο διέλευσης της λεωφόρου Σουνίου. 

Τμήμα Γ (από Χ.Θ. 0+840 έως Χ.Θ. 1+720) 
Το τμήμα αυτό βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και περιλαμβάνει 

σημαντική αστική δόμηση, ενώ η φυσική κοίτη είναι πλήρως εκφυλισμένη και 
χρησιμοποιείται ως δρόμος ( οδός Αιγαίου). Θα κατασκευαστεί μονή ορθογωνική 
διατομή διαστάσεων 7.5χ3.0 m και παράλληλα θα κατασκευαστούν παραρεμάτιες οδοί 
τμηματικά επί προβόλου εντός της διατομής. 

Τμήμα Δ (από Χ.Θ. 1+720 έως Χ.Θ. 2+370) 
Το τμήμα αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου, ανάντη της πλατείας -ιάκου, και 

εμφανίζει σημαντικά τμήματα μερικώς διατηρούμενης φυσικής κοίτης. Στο τμήμα από 
Χ.Θ. 1+720 λεως Χ.Θ 1+800 θα κατασκευαστεί μονή ορθογωνική διατομή διαστάσεων 
6.0~ 7.0χ3.0 m και παράλληλα θα κατασκευαστούν οι παραρεμάτιες οδοί τμηματικά επί 
προβόλου εντός της διατομής. Για το τμήμα από Χ.Θ.1+800 έως Χ.Θ. 2+370 , 
προτείνεται η κατασκευή ανοιχτής τραπεζοειδούς διατομής με επένδυση πρανών από 
συρματοκιβώτια και πυθμένα με σκυρόδεμα. Η διατομή που απαιτείται είναι 
6.0~7.0Χ3.5 m με κλίση πρανών 1:05 

Τμήμα Ε (από Χ.Θ. 2+370 έως Χ.Θ. 2+885) 
Το τμήμα αυτό ξεκινά από τη Λ. Βάρης – Κορωπίου και φτάνει μέχρι την οδό 

Δάμωνος. Η φυσική κοίτη είναι ακόμη εμφανής αν και έχει αλλοιωθεί από γειτνιάζουσα 
δόμηση και το οδικό δίκτυο. Η περιοχή είναι στο όριο του σχεδίου πόλεως . Στη Χ.Θ. 
2+750 περίπου εκβάλλει το ρέμα Κίτσι εντός της λεκάνης του Κόρμπι. Για το πρώτο 
τμήμα (2+370 έως 2+470) προτείνεται η διατήρηση της προβλεπόμενης κλειστής 
διατομής (ή εναλλακτικά μονής) δεδομένης της αστικής δόμησης της περιοχής. Για το 
τμήμα Χ.Θ.2+470 έως Χ.Θ.2+700 προτείνεται ανοιχτή διατομή με επένδυση πρανών 
από συρματοκιβώτια και κοιτόστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα πλάτους  6~7,0 m. Η 
κλίση πρανών θα είναι 1:0.5. Το απαιτούμενο πλάτος θα είναι της τάξης των 1~2.0 m 
μεγαλύτερο από το απαιτούμενο για την ανοιχτή διατομή του σκυροδέματος. Για τα 
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υπόλοιπα τμήματα, τηρείται η πρόταση της ΠΠΕ με ανοιχτή διατομή πλήρως από 
συρματοκιβώτια 5.0~6.0Χ3.0 και κλίση πρανών 1:0.5. 

 
Η συνολική έκταση της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή των έργων διευθέτησης του 
ρέματος ΚΟΡΜΠΙ, μετά των παράπλευρων οδών αυτού, σε όλο το μήκος αυτού 
(περιοχή εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) καταλαμβάνει επιφάνεια 60.209,06 τ.μ. 
 
 
Εντός της ανωτέρω εκτάσεως περιλαμβάνονται εκτάσεις που ανήκουν σε : 

Ο.Τ.Α. ΒΒΒ                                                              30.215,03 τ.μ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                                 8.611,84 τ.μ. 

Ε.Ο.Τ.                                                                      6.300,77 τ.μ. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                          433,59 τ.μ. 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                 45.561,23 τ.μ. 

 
Συνεπώς η συνολική επιφάνεια της έκτασης που κατέχεται από ιδιώτες είναι : 
60.209,06 – 45.561,23 = 14.647,83 τ.μ. 
εκ των οποίων : 
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ                                  11.416,35 τ.μ. 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ                                    3.231,48 τ.μ. 
 
Από τον ανωτέρω υπολογισμό των εκτάσεων, οι οποίες κατέχονται από ιδιώτες και την 
εκτίμηση της εμπορικής αξίας μονάδας γης για τις περιοχές εντός και εκτός σχεδίου 
πόλης, μπορούμε να εκτιμήσουμε την δαπάνη απαλλοτρίωσης των επιφανειών 
κατάληψης του έργου με τα επικείμενα αυτών των επιφανειών στο ποσό των 
1.757.500,00€. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α /07.06.2010) 

2. Το ΦΕΚ Β/1661/11-05-2018 «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17Α) «Κώδικας Αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.12496/19.01.2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, 
περί τοποθέτησης Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
στην Π..Ε.Α.Α. 

5. Το με αρ. πρωτ. Δ.Υ./08.11.2017 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε.Α.Α. περί αναπλήρωσης Προϊσταμένου Τμήματος Υδραυλικών Έργων – 
Λιμενικών Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ. 2 του 
Ν.3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα. 

6. Το αρ. πρωτ. οικ.61183/95/26-03-2018 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 
Ανατολικής Αττικής με το οποίο ζητείται να υπαχθεί το εν λόγω έργο στο άρθρο 
7α του ν. 2882/2001 
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7. Η με αρ. πρωτ. Τ.Ε.81920/2019/οικ./27.04.2018 Ανακοίνωση της προτεινόμενης 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

8. Τα με αρ. πρωτ. Τ.Ε.81994/2023/οικ/27.04.2018 και  T.E 105808 / 
2644/οικ/31.05.2018 έγγραφά μας προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας 
Περιουσίας Αττικής για τη σύνταξη έκθεσης. 

9. Το με αρ. πρωτ. T.E.81998/2024/οικ/27.04.2018 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., με το οποίο γνωστοποιήσαμε 
ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για 
την κατασκευή του έργου του θέματος 

10. Το με αρ. πρωτ. 4981/17.05.2018 έγγραφό της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., με το οποίο μας διαβιβάζει το Πρακτικό 
12/2018 της Επιτροπής Π.Ε.ΧΩ.Π σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή δεν έχει 
αντίρρηση για την κήρυξη της εν λόγω απαλλοτρίωσης των ακινήτων. 

11. Το με αρ. πρωτ. T.E. 81992/2022/ οικ /27.04.2018 έγγραφό μας προς το 
Δασαρχείο Πεντέλης και το Δασαρχείο Πειραιά, για τη σύνταξη έκθεσης. 

12. Το με αρ. πρωτ. T.E. 81984/2020/ οικ /27.04.2018 έγγραφό μας προς το Δήμο 
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με τίτλο «Γνωστοποίηση προτεινόμενης 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και τοιχοκόλλησης ανακοίνωσης». 

13. Το με αρ. πρωτ. 15552/03.05.2018 έγγραφο του Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης, με το οποίο μας απέστελλε το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 

14. Το με αρ. πρωτ. T.E.81990/2021/οικ/27.04.2018 προς την εφημερίδα «Ηχώ των 
Δημοπρασιών» για τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης της προτεινόμενης 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 28/4/2018. 

 
Και αφού είδαμε 
 

1. Την με αρ. 294/2018 (ΑΔΑ:64Μ1ΩΨΖ-ΡΨ0) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του  Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με την οποία 
εγκρίθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες με τα επικείμενα, τα κτηματολογικά 
διαγράμμάτα και η έκθεση εμπορικής αξίας απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών για την 
κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου «Διευθέτηση Ρέματος 
Κόρμπι από Λ. Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκβολή». 

2. Την με αρ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ./Φ.3202/3353/19-7-2012 απόφαση έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για την εκτέλεση του έργου του θέματος. 

3. Τη με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 141286/3567/οικ/17.07.2018 βεβαίωση χρηματοδότησης. 
 

Εισηγούμαστε 
 

Την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας 
και ειδικότερα για την κατασκευή του δημοσίου έργου: : «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι 
από Λ. Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκβολή»   
  Η προς απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται στα εγκεκριμένα με αρ. 294/2018 
(ΑΔΑ:64Μ1ΩΨΖ-ΡΨ0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης, κτηματολογικά διαγράμματα και είναι συνολικού εμβαδού 
60.209,06τμ. Το σύνολο της ιδιωτικής έκτασης που κηρύσσεται προς απαλλοτρίωση 
ανέρχεται στα 14.647,83τμ.  

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι 
αναγραφόμενοι  στον εγκεκριμένο με την με αρ. 294/2018 (ΑΔΑ:64Μ1ΩΨΖ-ΡΨ0) 
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Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 
κτηματολογικό πίνακα. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου, έχει προεκτιμώμενη δαπάνη 
1.757.500,00€, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί με δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής 
και ειδικότερα σε βάρος του έργου με ΚΑΕ 9712.05.003 του Προγράμματος 
Εκτελεστέων Έργων.   
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλίππου ενημερώνει το Σώμα για τη 
συμπλήρωση της ανωτέρω εισήγησης, στα αναφερόμενα έχοντας υπόψη, με τα 
κάτωθι :  

• Την αρ. 10 της 24-8-2018 Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
155/τ.Α΄/27-8-2018) για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α 
του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/05-02-2016), και 
παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων, 
όπου περιλαμβάνεται και το έργο: «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – 
Κορωπίου μέχρι εκβολή». 

• Το με αριθμ. πρωτ. 39439/1346/17-7-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά με 
θέμα τη σύνταξη έκθεσης περί ύπαρξης ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου στην 
απαλλοτριούμενη έκταση. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 
(ΦΕΚ 87/ τ. Α’ /07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/ τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-
05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/06-02-2001) «Κώδικας 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» όπως συμπληρώθηκε ή 
τροποποιήθηκε με τους Ν.2985/2002, Ν.3175/2005, Ν. 4070/2012, Ν.4146/2013, 
Ν.4122/2013, Ν. 4313/2014, Ν. 4364/2016 και Ν. 4512/2018, ιδίως το άρθρο 1. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).  

5. Την αρ. 10 της 24-8-2018 Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
155/τ.Α΄/27-8-2018) για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α 
του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/05-02-2016), και 
παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων, 
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όπου περιλαμβάνεται και το έργο: «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – 
Κορωπίου μέχρι εκβολή». 

6. Τη με αρ. πρωτ. οικ.12496/19.01.2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, περί 
τοποθέτησης Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.). 

7. Το με αρ. πρωτ. Δ.Υ./08.11.2017 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε.Α.Α. περί αναπλήρωσης Προϊσταμένου Τμήματος Υδραυλικών Έργων – 
Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ. 2 του Ν.3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα. 

8. Η με αρ. πρωτ. Τ.Ε.81920/2019/οικ./27.04.2018 ανακοίνωση της προτεινόμενης 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής. 

9. Τα με αρ. πρωτ. Τ.Ε.81994/2023/οικ/27.04.2018 και T.E 105808/ 
2644/οικ/31.05.2018 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής του 
Υπουργείου Οικονομικών για τη σύνταξη έκθεσης. 

10. Το με αρ. πρωτ. 4981/17.05.2018 έγγραφό της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάσθηκε 
στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής το υπ’ αριθμ. 12/2018 
Πρακτικό της Επιτροπής Π.Ε.ΧΩ.Π, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή δεν έχει 
αντίρρηση για την κήρυξη της εν λόγω απαλλοτρίωσης των ακινήτων. 

11. Το με αρ. πρωτ. T.E. 81992/2022/ οικ /27.04.2018 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής προς το Δασαρχείο Πεντέλης για τη σύνταξη 
έκθεσης. 

12. Το με αριθμ. πρωτ. 39439/1346/17-7-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά με 
θέμα τη σύνταξη έκθεσης περί ύπαρξης ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου στην 
απαλλοτριούμενη έκταση. 

13. Το με αρ. πρωτ. 15552/03.05.2018 έγγραφο του Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης, με το οποίο απέστειλε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 

14. Το με αρ. πρωτ. T.E.81990/2021/οικ/27.04.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής προς την εφημερίδα «Ηχώ των Δημοπρασιών» 
για τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 28.4.2018. 

15. Τη με αρ. 294/2018 (ΑΔΑ:64Μ1ΩΨΖ-ΡΨ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του  Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με την οποία εγκρίθηκαν οι 
κτηματολογικοί πίνακες με τα επικείμενα, τα κτηματολογικά διαγράμματα και η 
έκθεση εμπορικής αξίας απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών για την κήρυξη της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. 
Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκβολή». 

16. Τη με αρ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ./Φ.3202/3353/19-7-2012 απόφαση έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για την εκτέλεση του έργου του θέματος. 

17. Τη με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 141286/3567/οικ/17.07.2018 βεβαίωση χρηματοδότησης 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

18. Την από 23-7-2018 εισήγηση (ορθή επανάληψη) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. 
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αποφασίζει ομόφωνα 
 

Την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για 
λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του δημοσίου έργου: 
«Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκβολή», η οποία , κατ’ 
εξουσιοδότηση του τρίτου άρθρου της  αρ. 10 της 24-8-2018 Ειδικής Πράξης του 
Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) (ΦΕΚ 155/τ.Α΄/27-8-2018), υπάγεται στις 
προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 280 
του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/05-02-2016). 

Η προς απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται στα εγκεκριμένα με την αρ. 294/2018 
(ΑΔΑ:64Μ1ΩΨΖ-ΡΨ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης, προσαρτημένα σε αυτή και θεωρημένα από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής, κτηματολογικά διαγράμματα και είναι 
συνολικού εμβαδού 60.209,06τ.μ. Το σύνολο της ιδιωτικής έκτασης που κηρύσσεται 
προς απαλλοτρίωση ανέρχεται στα 14.647,83τ.μ.  

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι 
αναγραφόμενοι  στον εγκεκριμένο, με την με αρ. 294/2018 (ΑΔΑ:64Μ1ΩΨΖ-ΡΨ0) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, 
προσαρτημένο σ’ αυτή και θεωρημένο από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής 
Αττικής, κτηματολογικό πίνακα. 

Η απαλλοτρίωση έχει προεκτιμώμενη δαπάνη 1.757.500,00€, η οποία 
προβλέπεται να καλυφθεί με δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα σε βάρος 
του έργου με ΚΑΕ 9712.05.003 του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας 
Αττικής.   

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της   
Κυβερνήσεως. 
 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας 
εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


