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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Δπί ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.,
κε αξηζκ. πξση. εηζ. 1784/24-1-2012, από ηε Γ.Δ.Υ.Α., εξσηήκαηνο.
ΔΡΩΣΑΣΑΗ:
Ζ Γ.Δ.Υ.Α. έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο νηθνπεδηθή έθηαζε 1850ηκ ηελ
νπνία ζθνπεύεη λα εθπνηήζεη κε πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό. Τν νηθόπεδν
είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν θαη βξίζθεηαη εληόο ζρεδίνπ πόιεο.
Ζ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Δθπνηνύκελσλ Αθηλήησλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. όξηζε ηελ
ηηκή ζε 1500 επξώ/ηκ, ιακβάλνληαο ππόςε κειέηε αμηνπνίεζεο ηνπ
νηθνπέδνπ ηελ νπνία ζπλέηαμε ηδησηηθή εηαηξία.
Ήδε έρνπλ γίλεη δύν δηαγσληζκνί νη νπνίνη απέβεζαλ άγνλνη.
Δξσηήκαηα:
1) Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθνπέδνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
απεπζπλζνύκε ζην Σώκα Οξθσηώλ εθηηκεηώλ θαη αλ λαη βάζεη πνηνύ
λόκνπ;
2) Πξνθεηκέλνπ λα κεηώζνπκε ηελ ηηκή εθθίλεζεο αλά ηεηξαγσληθό
κέηξν, ηη δηαδηθαζίεο απαηηνύληαη; (Νέα εθηίκεζε από ηελ Δπηηξνπή
Δθηίκεζεο Δθπνηνύκελσλ Αθηλήησλ, απόθαζε ΓΣ ή ηη άιιν;)
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********
Δπί ηνπ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο έρσ λα ζεκεηώζσ ηα αθόινπζα:
Α. Όζνλ αθνξά ζην ώκα Οξθσηώλ Δθηηκεηώλ
Σύκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 2753/1999, Θέκαηα Λεηηνπξγίαο
Σώκαηνο Οξθσηώλ Δθηηκεηώλ, νξίδεηαη όηη: «Γηα ηελ θαηάξηηζε
ζύκβαζεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηόηεηαο αθηλήησλ ή ζύζηαζεο επί απηώλ
εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, πιελ ππνζήθεο, ζηελ νπνία ζπκβάιιεηαη ην
Γεκόζην,

Ν.Π.Γ.Γ., Οξγαληζκνί θαη Δπηρεηξήζεηο ηνπ επξύηεξνπ

δεκόζηνπ ηνκέα, Οξγαληζκνί θαη Δπηρεηξήζεηο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ
ηνκέα", Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α θαη Β

βαζκνύ,

θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα ηνπ λ. 2093/1939,εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη
θιεξνδνηήκαηα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αγνξαίαο αμίαο απαηηείηαη
εθηίκεζε από ην Σώκα Οξθσηώλ Δθηηκεηώλ.
Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη θαηά δηαθνξεηηθό ηξόπν ηελ εθηίκεζε
ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ αθηλήησλ ησλ πην πάλσ πξνζώπσλ παύεη λα
ηζρύεη".
Σύκθσλα κε ην α.51 ηνπΝ.1892/1990, γηα ηελ επαλανξηνζέηεζε ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα, «ν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 1§6 λ. 1256/1982
δημόζιορ ηομέαρ πεπιλαμβάνει μόνο:
(α) ηηο θάζε είδνπο δεκόζηεο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθό
πξόζσπν ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνύληαη από απηό
(β) ηα θάζε είδνπο Ν.Π.Γ.Γ., εμαηξνπκέλσλ ησλ Φξεκαηηζηεξίσλ Αμηώλ,
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θιπ.
(γ) ηηο θάζε είδνπο θξαηηθέο ή δεκόζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνύο, θαζώο θαη λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ δεκόζηνπ
ραξαθηήξα πνπ επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκόζηνπο ζθνπνύο
2

(δ) ηηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθό πξόζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, είηε ζην
ζύλνιν ηνπο είηε θαηά πιεηνςεθία θαη
(ε) ηηο θάζε είδνπο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο β' θαη γ' απηνύ ηνπ άξζξνπ, εκηόρ από ηιρ
επισειπήζειρ ηων Ο.Τ.Α.».
Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1675/2010 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ,
«….. Δηδηθή εμαίξεζε, εμάιινπ, σο πξνο ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζεζπίδεηαη θαη κε ηελ §9 ηνπ άξζ. 291 ηνπ ίδηνπ
σο άλσ Κώδηθα, ζύμθωνα με ηην οποία δεν ςπάγονηαι ζηοςρ θοπείρ
ηος δημόζιος ηομέα ηηρ §6 ηος άπθ. 1 ηος ν. 1256/1980 οι επισειπήζειρ
ηος ν. 1069/1980… Από ηα παξαπάλσ θαη θαηά ζύλνςε απηώλ πξνθύπηεη,
όηη οι δημοηικέρ επισειπήζειρ ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ, ωρ ηο
αναιπεζείον, αποηελούν νομικά ππόζωπα ιδιωηικού δικαίος, διεπόμενα
από ηοςρ κανόνερ ηηρ ιδιωηικήρ οικονομίαρ, έσοςν διοικηηική και
οικονομική αςηοηέλεια, δηαζέηνληαο ίδια διοίκηζη, αλεμάξηεηε ηακεηαθή
ππεξεζία θαη ηδηαίηεξν πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ, κε βάζε ηνλ
νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπο, ίδηα πεξηνπζία θαη δηθνύο ηνπο
πόξνπο, αλεμάξηεηε θαη απηνηειή εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κε
βάζε θαλνληζκνύο πνπ ζπληάζζνληαη από ηα όξγαλα δηνίθεζεο απηώλ, και
ηέλορ δεν ςπάγονηαι ζηην καηηγοπία ηων ΟΤΑ, ούηε ζηον εςπύηεπο
δημόζιο ηομέα, από ηον οποίο ανηιθέηωρ πηηά εξαιπούνηαι….»
Από ηε ζπλδπαζηηθή εξκελεία όισλ όζσλ εθηέζεθαλ, πξνθύπηεη ζαθώο
όηη, ε Γ.Δ.Υ.Α., πξνθεηκέλνπ λα εθπνηήζεη ην ππό θξίζε νηθόπεδν, δελ
ππνρξενύηαη από ην λόκν λα απεπζπλζεί ζην ώκα Οξθσηώλ
Δθηηκεηώλ, θαζόζνλ ηελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ ζύκθσλα κε ηα σο
άλσ κόλν ην Γεκόζην, ηα ΝΠΓΓ, Οξγαληζκνί, Δπηρεηξήζεηο ηνπ
επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α θαη Β
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βαζκνύ, θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα ηνπ λ. 2093/1939, εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα θαη θιεξνδνηήκαηα. Οη Γ.Δ.Υ.Α., παξόηη ε ιεηηνπξγία ηνπο
έρεη δεκόζην ραξαθηήξα, απνηεινύλ ΝΠΗΓ πνπ δηέπνληαη από ηνπο
θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, κε ππαγόκελεο ζηνλ επξύηεξν
δεκόζην ηνκέα από ηνλ νπνίν κάιηζηα ξεηώο εμαηξνύληαη. Γηα ην ιόγν
απηό ινηπόλ, εθθεύγνπλ από ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ α.22 ηνπ Ν.
2753/1999, ρσξίο λα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δεηήζνπλ ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηεο αγνξαίαο αμίαο αθηλήηνπ πνπ επηζπκνύλ λα
εθπνηήζνπλ από ην Σώκα Οξθσηώλ Δθηηκεηώλ.
Β. Όζνλ αθνξά ζηε κείσζε ηεο ηηκήο εθθίλεζεο
Σύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 270/1981, Όξγαλα- δηαδηθαζίεο- όξνη
δεκνπξαζίαο εθπνίεζεο – εθκίζζσζεο ΟΤΑ, νξίδεηαη όηη: «Οη δηαηάμεηο
ηνπ παξόληνο Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο ηζρύνπλ αλαιόγσο θαη επί
εθπνηήζεσο, αγνξάο, εθκηζζώζεσο θαη κηζζώζεσο θηλεηώλ θαη αθηλήησλ
πξαγκάησλ, ζπλδέζκσλ θνηλνηήησλ, ζπλδέζκσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ,
δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ηδξπκάησλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ».
Σύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 270/1981, Όξγαλα- δηαδηθαζίεο- όξνη
δεκνπξαζίαο εθπνίεζεο – εθκίζζσζεο ΟΤΑ, νξίδεηαη όηη: «Η εθηίκεζε
ηεο επηηξνπήο ιακβάλεηαη ππόςηλ ππό ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζρεηηθήο δηαθεξύμεσο δηα ηνλ
θαζνξηζκόλ ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο, κε δπλακέλνπ
λα κεησζεί πέξαλ ηνπ 10 % επί ηεο γελόκελεο ππό ηεο επηηξνπήο
εθηηκήζεσο».
Σύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ ΠΓ 270/1981, «Οη επαλαιεπηηθέο
δεκνπξαζίεο γλσζηνπνηνύληαη δηα πεξηιεπηηθήο δηαθεξύμεσο ηνπ
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δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο θνηλόηεηαο αλαθεξόκελεο εηο ηνπο όξνπο ηεο
πξώηεο δηαθεξύμεσο θαη δεκνζηεπκέλεο, σο ελ άξζξσ 4 ηνπ παξόληνο
νξίδεηαη, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο
ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγνληαη δε, θαηά ηα ελ άξζξνηο 1,2 θαη 5 ηνπ
παξόληνο νξηδόκελα».
Δλ πξνθεηκέλσ, από ηα σο άλσ εθηεζέληα, πξνθύπηεη ζαθώο θαη’ αξρήλ
όηη, ζηηο Γ.Δ.Υ.Α., σο λνκηθά πξόζσπα ησλ δήκσλ, εθαξκόδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/1981, πεξί δηαδηθαζηώλ δεκνπξαζίαο εθπνίεζεο
αθηλήησλ ΟΤΑ. Σύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπ ελ
ιόγσ ΠΓ, ζπλδπαζηηθά εξκελεπόκελεο, ζπλάγεηαη όηη, πξνθεηκέλνπ ε
Γ.Δ.Υ.Α. λα πξνρσξήζεη ζε επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ
εθπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ κε κεησκέλε ηηκή εθθίλεζεο, κεηά ηνπο δύν
άγνλνπο δηαγσληζκνύο, ζα πξέπεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο
Δπηρείξεζεο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζρεηηθήο λέαο δηαθήξπμεο λα
θαζνξίζεη ηε λέα ηηκή, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηεο
Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο Δθπνηνύκελσλ Αθηλήησλ, ρσξίο λα κπνξεί λα
πξνβεί ζε κείσζε απηήο ζε πνζνζηό πέξαλ ηνπ 10%.

Αζήλα, 2-2-2012
Ο γλσκνδνηώλ Γηθεγόξνο
Πάλνο Επγνύξεο
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