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

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2949/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 15ο  
Κήρυξη απαλλοτρίωσης ακινήτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ– 
ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ) απόΧ.Θ. 5+050 έως Χ.Θ. 9+600», προϋπολογισμού 16.500.000,00€» (με το 
Φ.Π.Α.). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 ‘’Περί Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων ‘’ (ΦΕΚ 17Α/6-2-

2001),  όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13 Α΄/5-2-2016) με τις οποίες 

τροποποιήθηκε το άρθρο 7Α του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17Α/6-2-2001). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 28 Νοεμβρίου 1929 διατάγματος (ΦΕΚ Α/421/28-11-

1929) ‘’Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων 
διατάξεων’’.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 ‘’Περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών 
κ.λ.π. ‘’ (ΦΕΚ 214Α/5-8-1977) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 929/1979 ‘’Περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν.653/1977 (ΦΕΚ 
259Α/26-11-1979). 

6. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν.947/1979 ‘’Περί Οικιστικών περιοχών 
‘’ (ΦΕΚ 169Α/26-7-1979) και το Ν. 2052/92 άρθρο 6 παρ. 14 ‘’Μέτρα για την αντιμετώπιση 
του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις’’ (ΦΕΚ 94Α/5-6-92) και την Εγκύκλιο 
Δ12/35572/23-7-92 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή 
του Ν. 2052/92. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/ 13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.    

8. Τον Ν.2218/94, τον Ν2240/94 και τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

9. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα το 
Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

10. Την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ αριθ. 
37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης –επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

11. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α’/31-1-13), «όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 
υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’42), αρμοδιότητας των 
Περιφερειών» καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της 
Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτοδ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Και αφού είδαμε : 
 

1. Την πράξη 26 της 20-12-2017 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Α΄ 199/2017 με την οποία το έργο, στο οποίο αφορά η παρούσα απαλλοτρίωση, 
χαρακτηρίσθηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και 
εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών να υπαγάγει τις 
συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις αυτού στις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 7Α 
του ν. 2882/2001 κατά την κήρυξη αυτών (άρθρο δεύτερο). 

  
2. Το με αριθ. πρωτ.: 12935/24-9-2018 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 182275/259/2018) έγγραφο με το 

οποίο υποβλήθηκε το αρχικό κτηματολόγιο στην Υπηρεσία μας από τον μελετητή 
«ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» και συνεργάτες. 

 
3. Την με αρ. πρωτ. 88755/3946/13-9-2019 απόφαση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 

17805/1118/05-03-2018 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
την οποία ανανεώθηκε -  τροποποιήθηκε η με αρ. 141011/12-10-2005 ΚΥΑ με την οποία 
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εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την «Βελτίωση της χάραξης και διαπλάτυνσης του 
τμήματος Μάνδρας – Ερυθρών της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών στον Νομό Δυτικής Αττικής, 
όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. οικ. 125730/26-01-2007 και οικ. 129837/06-09-
2010 ΚΥΑ για το τμήμα της από την Χ.Θ. 5+085,61 έως Χ.Θ. 17+727,00. 

 
4. Το με αριθ. πρωτ.: 13456/27-11-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 772972/27-11-2019) έγγραφο με 

το οποίο υποβλήθηκε από τον μελετητή το νέο κτηματολόγιο.  
 
5. Την με αριθ. πρωτ.: 560543/31-7-2020 (ΑΔΑ : ΨΟΚΣ7Λ7-Κ9Δ) Απόφαση έγκρισης του 

Κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς, για την απαλλοτρίωση του έργου του θέματος 
από την Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

 
6. Τις με αριθ. Πρωτ,: ΔΤΕΠΑ 859779/6-11-2020 και 859752/6-11-2020 ενστάσεις των κ. 

Πέτρου Ιωάννη και Παντελή.  
 

7. Την με αριθ. Πρωτ.: 14063/26-07-2021 (αριθ. Πρωτ. ΔΤΕΠΑ 629262/26-07-2021) υποβολή 
2ης Αναθεώρησης οριστικών μελετών οδοποιίας – υδραυλικών και κτηματολογίου για το 
SRA5 της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

 
8. Την υπ΄ αριθ. 1766/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. με την οποία 

εγκρίνεται η μερική τροποποίησης των οριστικών μελετών Οδοποιίας και 
υδραυλικών για το SRA5 περί την χ.θ. 11+250 στα πλαίσια του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ 
(Β΄ ΤΜΗΜΑ)» στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής. 

 
9. Την υπ΄ αριθ. 2232/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς περί την χ.θ. 
11+205  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)» στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.   

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
1. Την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή 

του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ 
Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)»     
στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού 
εμβαδού 428.296.86 μ2 εκ των οποίων 319.319,12 μ2 αφορούν την απαλλοτρίωση 
ιδιωτικών εκτάσεων, ενώ 108.977,74 μ2 αφορούν δημόσιες εκτάσεις. 

      Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1: 1000 στο κτηματολογικό 
διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από τη 
μελετητική εταιρεία : «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» και συνεργάτες, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 
την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκαν ως προς τους 
αναλογισμούς με την με αριθ. πρωτ.: 560543/31-7-2020 (ΑΔΑ : ΨΟΚΣ7Λ7-Κ9Δ) Απόφαση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

      Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής 
και την παροδίων ωφελούμενων ιδιοκτητών. Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 
των 1.060.895,30 ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Αττικής με 
ΚΑΕ 9712.06.002.  

2. Υπαγάγουμε την παρούσα απαλλοτρίωση στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7Α του 
Ν. 2882/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως στις διατάξεις του άρθρου 280 του 
Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13 Α΄/5-2-2016) και κατ΄ εξουσιοδότηση του δευτέρου άρθρου της ΠΥΣ 
26/2017 (ΦΕΚ Α΄199/2017). 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 ‘’Περί Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων ‘’ (ΦΕΚ 17Α/6-2-2001),  

όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13 Α΄/5-2-2016) με τις οποίες 

τροποποιήθηκε το άρθρο 7Α του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17Α/6-2-2001). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 28 Νοεμβρίου 1929 διατάγματος (ΦΕΚ Α/421/28-11-1929) 

‘’Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων’’.  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 ‘’Περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών 

κ.λ.π. ‘’ (ΦΕΚ 214Α/5-8-1977) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
5. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 929/1979 ‘’Περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν.653/1977 (ΦΕΚ 

259Α/26-11-1979). 
6. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν.947/1979 ‘’Περί Οικιστικών περιοχών ‘’ 

(ΦΕΚ 169Α/26-7-1979) και το Ν. 2052/92 άρθρο 6 παρ. 14 ‘’Μέτρα για την αντιμετώπιση του 
νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις’’ (ΦΕΚ 94Α/5-6-92) και την Εγκύκλιο Δ12/35572/23-7-92 με 
την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 2052/92. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/ 13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.    

8. Τον Ν.2218/94, τον Ν2240/94 και τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

9. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα το 
Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

10. Την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

11. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α’/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» καθώς και 
της ερμηνευτικής εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτοδ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
και το γεγονός ότι : 
 

1. Η πράξη 26 της 20-12-2017 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 
199/2017 με την οποία το έργο, στο οποίο αφορά η παρούσα απαλλοτρίωση, χαρακτηρίσθηκε 
ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών να υπαγάγει τις συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις αυτού στις 
προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 κατά την κήρυξη αυτών (άρθρο 
δεύτερο). 

2. Το με αριθ. πρωτ.: 12935/24-9-2018 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 182275/259/2018) έγγραφο με το οποίο 
υποβλήθηκε το αρχικό κτηματολόγιο στην Υπηρεσία από τον μελετητή «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» και 
συνεργάτες. 

3. Η με αρ. πρωτ. 88755/3946/13-9-2019 απόφαση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 
17805/1118/05-03-2018 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 
οποία ανανεώθηκε -  τροποποιήθηκε η με αρ. 141011/12-10-2005 ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκαν 
περιβαλλοντικοί όροι για την «Βελτίωση της χάραξης και διαπλάτυνσης του τμήματος Μάνδρας – 
Ερυθρών της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών στον Νομό Δυτικής Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις 
με αρ. πρωτ. οικ. 125730/26-01-2007 και οικ. 129837/06-09-2010 ΚΥΑ για το τμήμα της από την 
Χ.Θ. 5+085,61 έως Χ.Θ. 17+727,00. 

4. Με το με αριθ. πρωτ.: 13456/27-11-2019 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 772972/27-11-2019) έγγραφο με το 
οποίο υποβλήθηκε από τον μελετητή το νέο κτηματολόγιο.  
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5. Την με αριθ. πρωτ.: 560543/31-7-2020 (ΑΔΑ : ΨΟΚΣ7Λ7-Κ9Δ) Απόφαση έγκρισης του 
Κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς, για την απαλλοτρίωση του έργου του θέματος από 
την Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Με τις με αριθ. Πρωτ,: ΔΤΕΠΑ 859779/6-11-2020 και 859752/6-11-2020 ενστάσεις των κ. 
Πέτρου Ιωάννη και Παντελή.  

7. Με την με αριθ. Πρωτ.: 14063/26-07-2021 (αριθ. Πρωτ. ΔΤΕΠΑ 629262/26-07-2021) υποβολή 
2ης Αναθεώρησης οριστικών μελετών οδοποιίας – υδραυλικών και κτηματολογίου για το SRA5 
της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

8. Με την υπ΄ αριθ. 1766/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. με την οποία 
εγκρίνεται η μερική τροποποίησης των οριστικών μελετών Οδοποιίας και υδραυλικών για 
το SRA5 περί την χ.θ. 11+250 στα πλαίσια του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)» στο Δήμο 
Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

9. Με την υπ΄ αριθ. 2232/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του Κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς περί την χ.θ. 11+205  του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. 
ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)» στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής.   

10. Η κήρυξη απαλλοτρίωσης είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 
229 παρ.8 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) με το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 
176 «Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/ 07-6-2010) η 
περίπτωση «κβ) Κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρμοδιότητας της 
οικείας περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί υπαγωγής της 
απαλλοτρίωσης στην διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2882/2001 (Α` 17).». 

 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή 

του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. 
ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ (Β΄ΤΜΗΜΑ)»     
στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού 
εμβαδού 428.296.86 μ2 εκ των οποίων 319.319,12 μ2 αφορούν την απαλλοτρίωση ιδιωτικών 
εκτάσεων, ενώ 108.977,74 μ2 αφορούν δημόσιες εκτάσεις. 

      Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1: 1000 στο κτηματολογικό διάγραμμα 
και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από τη μελετητική εταιρεία : 
«ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» και συνεργάτες, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκαν ως προς τους αναλογισμούς με την με αριθ. 
πρωτ.: 560543/31-7-2020 (ΑΔΑ : ΨΟΚΣ7Λ7-Κ9Δ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

      Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής και 
την παροδίων ωφελούμενων ιδιοκτητών. Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
1.060.895,30 ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 
9712.06.002.  

2. Υπαγάγουμε την παρούσα απαλλοτρίωση στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν. 
2882/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως στις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 
4364/2016 (ΦΕΚ 13 Α΄/5-2-2016) και κατ΄ εξουσιοδότηση του δευτέρου άρθρου της ΠΥΣ 
26/2017 (ΦΕΚ Α΄199/2017). 

 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα.  Χρονοπούλου Νίκη υπερψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Παρά την τεράστια καθυστέρηση σύνταξης 
της μελέτης του έργου και το γεγονός ότι είχε δοθεί (η μελέτη) με ανάθεση με το επιχείρημα ότι 
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αλλιώς θα αργούσε να τελειώσει, η κήρυξη της απαλλοτρίωσης είναι αναγκαία προϋπόθεση 
για να γίνει το έργο. Στο θέμα αυτό αποφασίζεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση που χρειάζεται 
για να ξεκινήσει το έργο. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι είναι έργο που θα βοηθήσει στην 
βελτίωση μίας οδού που συνέβαλε στην καταστροφή της Μάνδρας θα υπερψηφίσουμε την 
συνέχιση της διαδικασίας προς την δημοπράτηση του κατασκευαστικού έργου». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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