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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 479/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 8ο 
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για το διορισμό ανεξάρτητου  πιστοποιημένου εκτιμητή 
για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΩΝ 
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 6.820,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ: 282/19-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Την με Αριθμ.:37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής(ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018), με τη οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
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4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του 
άρθρου 6, παρ. 14 του νόμου. 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, περ. 31 του νόμου. 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
8. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 
9. Την υπ’ αρ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 
2019. 

10. Την υπ’ αρ. 111063/35236/2-1-2019 απόφαση την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία επικυρώθηκε  ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής. 

11. Την υπ’αριθμ.1533/05-06-2018 (ΑΔΑ:64Ι07Λ7-Ξ2Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 
Ορισμό ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΩΝ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ». 

12. Το με Αριθ.Πρωτ.:ΟΙΚ/1362/15-06-2018 αίτημα της Υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Οικονομικών 
ΠΕΔΑ για διορισμό ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης των 
έργων:«Κατασκευή νέας Χάραξης  Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι 
(Ορεινό Τμήμα)»με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους «6.200,00€» με ΦΠΑ και «Βελτίωση 
Χάραξης και Διαπλάτυνσης οδών Μεγαρίδος και Χίου στο Δήμο Ασπρόπυργου» με εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό ύψους«6.820,00€» με ΦΠΑ. 

13. Την υπ’αριθμ.3354/13-11-2018 (ΑΔΑ:7ΤΛΓ7Λ7-Β6Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες του διορισμού ανεξάρτητου 
πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης των έργων: «Κατασκευή νέας Χάραξης  
Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι (Ορεινό Τμήμα)»με εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό ύψους «6.200,00€» με ΦΠΑ και «Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνσης οδών 
Μεγαρίδος και Χίου στο Δήμο Ασπρόπυργου» με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους«6.820,00€» 
με ΦΠΑ. 

14. Την με Αριθ.Πρωτ.: 251862/14-12-2018 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης, συνολικού 
ύψους 13.020,00€ (ΑΔΑ: ΩΗ8Φ7Λ7-Σ61)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τον διορισμό 
ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης των παραπάνω έργων, με 
Αρ.πρωτ. απόφασης ανατροπής 262859. 

15. Την υπ’αριθμ.3945/31-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΥΡ7Λ7-Β9Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
διάθεσης πιστώσεων και έγκρισης δαπανών προϋπολογισμού 2019, κατόπιν τεκμηριωμένου 
αιτήματος του αρμοδίου διατάκτη. 

16. Την με Αριθ.Πρωτ.: 965/03-01-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης, συνολικού ύψους 
13.020,00€ (ΑΔΑ: 9ΥΡΖ7Λ7-ΩΙΚ)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τον διορισμό ανεξάρτητου 
πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης των παραπάνω έργων. 

17. Την υπ’αριθμ.207/29-01-2019 (ΑΔΑ:78Η87Λ7-Ι9Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 
συγκρότηση: Α)Γνωμοδοτικής επιτροπής διενεργείας/αξιολόγησης του διαγωνισμού, Β) Επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης και Γ) Γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, για τον: 
 Διορισμό ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του 

έργου: «Κατασκευή νέας Χάραξης  Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού από Μέγαρα μέχρι 
Αλεποχώρι (Ορεινό Τμήμα)». 
 Διορισμό ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου: 

«Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνσης οδών Μεγαρίδος και Χίου στο Δήμο Ασπρόπυργου». 
18. Την με Αριθμ.Πρωτ.:ΟΙΚ/239/ΦΕ/04-02-2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς. 
19. Το από 06-02-2019 πρακτικό της επιτροπής διενεργείας/αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα 

με το οποίο, αποφάσισε να κάνει δεκτές όλες τις προσφορές, με την επισήμανση ότι η εκτέλεση θα 
ακολουθήσει τη διαδικασία των άρθρων 200 έως 220 του Ν.4412/2016 , να καταρτίσει τον κάτωθι 
πίνακα των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας: 
 

ΑΔΑ: ΩΑ8Ν7Λ7-Γ3Σ



 

 3 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ.ΠΙΤΤΟΥ 1.475,00€ 
2 VALUES-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ 
1.770,00€ 

3 SOLUM-PROPERTY SOLUTIONS 3.795,00€ 
 

Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη, ήτοι  
στον διαγωνιζόμενο «ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ.ΠΙΤΤΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.2, δηλαδή στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με 

Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στον ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή «ΜΑΡΙΑ 
ΙΩΑΝ.ΠΙΤΤΟΥ» με έδρα επί της οδού Βεργίνας 16, Πεύκη ΤΚ 15121, Τηλ.:2108063473, email: 
marizapitt@yahoo.com, ΑΦΜ:121335467, ΔΟΥ: Αμαρουσίου, για την εκτίμηση του συνόλου 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, που θα 
καλύπτει το σύνολο της προς απαλλοτρίωση έκτασης, που ανέρχεται σε 26.744,27τ.μ για την 
κατασκευή του έργου: : «Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνσης οδών Μεγαρίδος και Χίου στο Δήμο 
Ασπρόπυργου», στη συνολική τιμή της οικονομικής του προσφοράς, δηλαδή 1.475,00€ πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι 1.829,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το ποσό των 1.829,00€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με Κ.Α.Ε. 06.072.97120600001. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στον ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή «ΜΑΡΙΑ 
ΙΩΑΝ.ΠΙΤΤΟΥ» με έδρα επί της οδού Βεργίνας 16, Πεύκη ΤΚ 15121, Τηλ.:2108063473, email: 
marizapitt@yahoo.com, ΑΦΜ:121335467, ΔΟΥ: Αμαρουσίου, για την εκτίμηση του συνόλου 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, που θα 
καλύπτει το σύνολο της προς απαλλοτρίωση έκτασης, που ανέρχεται σε 26.744,27τ.μ για την 
κατασκευή του έργου: : «Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνσης οδών Μεγαρίδος και Χίου στο Δήμο 
Ασπρόπυργου», στη συνολική τιμή της οικονομικής του προσφοράς, δηλαδή 1.475,00€ πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι 1.829,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το ποσό των 1.829,00€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με Κ.Α.Ε. 06.072.97120600001. 

 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτεινή Βρύνα δηλώνοει λευκό.  

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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