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ΑΠΟΦΑΣΗ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών » 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο  2 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) όπως 

προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007  

5) Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η µε α,α, 1199/2016 Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου 

6) Το πρωτογενές αίτηµα1, το οποίο έχει καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ 16REQ005050678 2016-09-07.  

7)  Την 588/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: Ρ∆ΖΩΗ∆-99Ι σύµφωνα µε την 

οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί  πίστωση ποσού 3.100,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 20.6117.08 

του προϋπολογισµού ο.ε. 2016, και έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ :16REQ005077319 2016-09-13 (εγκεκριµένο αίτηµα2) 

8)  Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνταξη έκθεσης από πιστοποιηµένο ορκωτό εκτιµητή του  

Υπουργείου Οικονοµικών, για την εκτίµηση της αγοραίας αξίας του παρακείµενου ακινήτου 

στην Αττική Οδό επί των οδών Ηρακλείτου Χατζηδάκη στο ΠΑΤΗΜΑ µε ΧΕΥ 9, επιφάνειας 

6.458 τ.µ. µε σκοπό τη συµµετοχή του ∆ήµου Χαλανδρίου σε διαγωνιστική διαδικασία για 

την αγορά του, ως ειδικότερα αναφέρεται στην 588/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

 9)Την µε αριθµό 828/2016 Αριθµό Απόφαση του ∆ηµάρχου µε την µε την οποία αποφασίσθηκε  

η διενέργεια της υπηρεσίας. 

                                                
1
 Καταχωρείται  εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 1000€ άνευ Φ.Π.Α. 

2
 Καταχωρείται  εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 1000€ άνευ Φ.Π.Α. 
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 9)Την από 14.9.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου www.halandri.gr 

10)το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας σύνταξη έκθεσης από 

πιστοποιηµένο εκτιµητή του  Υπουργείου Οικονοµικών για την εκτίµηση αγοραίας αξίας  

ακινήτου παρακείµενου στην Αττική Οδό επί των οδών Ηρακλείτου Χατζηδάκη στο ΠΑΤΗΜΑ µε 

ΧΕΥ 9, επιφάνειας 6.458 τ.µ., στην Αυγερίκου Στυλιανή, πιστοποιηµένη εκτιµήτρια 

εγγεγραµµένη στο µητρώο του Υπουργείου Οικονοµικών, Α.Μ. 5,  έναντι του ποσού των 640,00 

ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 793,60€.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Αναθέτουµε την υπηρεσία σύνταξη έκθεσης  για την εκτίµηση αγοραίας αξίας ακινήτου 

παρακείµενου στην Αττική Οδό επί των οδών Ηρακλείτου Χατζηδάκη στο ΠΑΤΗΜΑ µε ΧΕΥ 

9, επιφάνειας 6.458 τ.µ.  ως ειδικότερα αναφέρεται στην 588/2016 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής, στην Αυγερίκου Στυλιανή, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., πιστοποιηµένη 

εκτιµήτρια, εγγεγραµµένη στο µητρώο του Υπουργείου Οικονοµικών, Α.Μ. 5,  Α.Φ.Μ 

046242356 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Γούναρη 51, Τ.Κ. 165 61, Πόλη: Γλυφάδα, 

τηλ.:210-9618226,  έναντι του ποσού των 640,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  ήτοι 

συνολικού ποσού 793,60€  

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος 

έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20.6117.08   µε τίτλο «Αµοιβή ορκωτού εκτιµητή».   

Γ. Ο χρόνος παράδοσης της έκθεσης εκτίµησης  ορίζεται έως και την 28
η
 /9/2016. 

∆. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνεται  µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής, µετά την υποβολή τιµολογίων από τον προµηθευτή  και την προσκόµιση των 

νοµίµων δικαιολογητικών. 

 

    Ο ∆ήµαρχος 
    ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

                                   και µε εντολή αυτού 
                                      Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                                      ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
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