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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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2208/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 29-
9-2022. 
 

Θέμα 49ο  

Δαπάνη εκτίμησης ιδιοκτησιών και των επικειμένων τους που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 
0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ». 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 συνεδρίαση 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: 

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

2001),  όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
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2. 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». 

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

4. 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». 

5. 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. 

6. Τον Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

7. Την υπ΄ αριθ. 338/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα την 
κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Διευθέτηση 
χειμάρου Αγ. Ιωάννη Θριάσιου Πεδίου Δ. Αττικής από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 1+400 και 
τμήμα του χ. Σαρανταποτάμου», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 337/ΑΑΠ/27-10-2014. 

Και επειδή : 
στα πλαίσια εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και υλοποίησης της  απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τιμής    των απαλλοτριωμένων ακινήτων και 
των επικειμένων τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι  : 
 
1. Με την με αριθ. Πρωτ.: Δ10/20834/09-05-2011 έχει εγκριθεί η μελέτη του έργου «Μελέτη 

Διευθέτηση χειμάρου Αγ. Ιωάννην στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής – Οριστική Μελέτη – 
Τμήμα από Εκβολή στο Σαρανταπόταμο μέχρι χ.θ. 1+400» 

 
2. Με την απόφαση με αριθ. Πρωτ.Δ7/496/19032012, 78ο Πρακτικό της Κεντρικής 

Συντονιστικής επιτροπής (ΚΣΕ) εγκρίθηκε η αίτηση της Περιφέρειας Αττικής για την 
κατασκευή του έργου του θέματος από την ίδια την Περιφέρεια Αττικής. 

 
 
3. Με την με αριθ. Πρωτ.: 1946/20-12-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε 

το έργο του θέματος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΄΄Αττική΄΄. 
 
4. Την υπ΄ αριθ. 338/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα την 

κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Διευθέτηση 
χειμάρου Αγ. Ιωάννη Θριάσιου Πεδίου Δ. Αττικής από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 1+400 και 
τμήμα του χ. Σαρανταποτάμου», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 337/ΑΑΠ/27-10-2014. 

 
 Για το προσδιορισμό της τιμής των ακινήτων και των επικειμένων, που βαρύνονται από την 
απαλλοτρίωση,  από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κώδικα Απαλλοτριώσεων (Ν. 
2882/2001 - ΦΕΚ Α΄/2001) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄/18-4-2013) άρθρο 2 παρ.1,  
απαιτείται  μεταξύ άλλων, έκθεση  εκτίμηση των ιδιοκτησιών και των επικειμένων τους, από 
πιστοποιημένο ορκωτό εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών  ο οποίος θα πιστοποιήσει την 
αγοραία αξία αυτών και θα προτείνει τιμές για τα βαρυνόμενα ακίνητα στην αίτησή μας προς το 
δικαστήριο.  

ΑΔΑ: 6Θ387Λ7-ΟΘΓ



3 

Ως τέτοιον ορκωτό εκτιμητή προτείνουμε τον κο Ψαθά Ανδρέα Αγρονόμο Τοπογράφο 
Μηχανικό ο οποίος επανειλημμένως έχει πιστοποιήσει και εκτιμήσει  την αξία ακινήτων σε 
απαλλοτριώσεις της Περιφέρειας Αττικής και εκτελούμενα από εκείνη έργα με ιδιαίτερη επιτυχία 
( Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών - Θηβών, διάνοιξη ρέματος Σούρες στην Μάνδρα Αττικής κλπ) 
 
Το συνολικό κόστος της εκτίμησης, (κατ΄εκτίμισή μας και σύμφωνα με την προσφορά του)  
ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (9.500,00 € 
και 24% ΦΠΑ δηλ. (9.500+ 2.280=11.780 €) για όλες τις ιδιοκτησίες και τα επικείμενα του 
έργου ήτοι από χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 1+400,00.  
 

     Οι Συλλογικές Αποφάσεις και Ενάριθμα που χρηματοδοτούν το έργο είναι: 
     ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): ΕΠ0858, Φορέας ΣΑ :2010009 , ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ : 2012ΕΠ08580073. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 

Τον ορισμό ως ορκωτού εκτιμητή του κ. Ψαθά Ανδρέα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού για 
τον προσδιορισμό της τιμής των ακινήτων και των επικειμένων, που βαρύνονται από την 
απαλλοτρίωση,  από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κώδικα Απαλλοτριώσεων (Ν. 
2882/2001 - ΦΕΚ Α΄/2001) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄/18-4-2013) άρθρο 2 παρ.1, και τη 
σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των ιδιοκτησιών και των επικειμένων τους, με την πιστοποίηση την 
αγοραίας αξίας αυτών και την πρόταση τιμών για τα βαρυνόμενα ακίνητα στην αίτησή μας προς το 
δικαστήριο.  
Το συνολικό κόστος της εκτίμησης, θα ανέρχεται μέχρι το ποσό των εννέα χιλιάδων και 
πεντακοσίων  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (9.500,00 € και 24% ΦΠΑ δηλ. (9.500+ 2.280=11.780 €) για 
όλες τις ιδιοκτησίες και τα επικείμενα του έργου ήτοι από χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 1+400,00.  
 

     Οι Συλλογικές Αποφάσεις και Ενάριθμα που χρηματοδοτούν το έργο είναι: 
     ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): ΕΠ0858, Φορέας ΣΑ :2010009 , ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ : 2012ΕΠ08580073. 

 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη  απέχουν 

από την ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την εξής 

παρατήρηση: «Πρόκειται για ένα έργο που έχουμε υπερψηφίσει, θεωρώντας το αναγκαίο. Η σύμβαση 
για την κατασκευή του έργου με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 13-11-2013 με συμβατική προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου “είκοσι τέσσερις (24) μήνες”, δηλαδή έως τις 13/11/2015. Έχουν περάσει από τότε 
σχεδόν επτά  χρόνια, που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Ως προς το πρόσωπο του εκτιμητή και το 
συνολικό κόστος της εκτίμησης, θα ψηφίσουμε λευκό» 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος  απέχει από την ψηφοφορία. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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