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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
ΠΡΟΣ:   1.  κ. ∆ήµαρχο ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
             2.  κ.  ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
             3.  ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- Τµήµα Λογιστηρίου 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος  κ. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆0Υ ∆ΕΣΠΟΙ- 
            ΝΑΣ προς  αποζηµίωση ηθικής βλάβης ποσού  <10.000>€ 

 

ΣΧΕΤ.  1. Η µε αρ.πρωτ. 25927/31.7.13 αίτηση/Kαταγγελία 
          2. το µε αρ.πρωτ. 28491/30.8.13 έγγραφό µας περι αναζήτησης απόψεων 
          3. το µε αρ.πρωτ. 30563/12.9.10 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
          4. το µε αρ.πρωτ. 28491/23.9.13 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ 

 

-----000------ 
 

ΑΙΤΗΜΑ: Με την υπο άνω σχετικό αίτηση ζητείται η εκ µέρους του ∆ήµου  

καταβολή αποζηµίωσης της ηθικής βλάβης ποσού -10000-€ που φέρεται οτι 

υπέστει η αιτούσα εξαιτίας  προβαλλόµενου  ποδοκνηµικού τραυµατισµού της στις 

28.7.13 και ώρα 19.30 απο “στραβοπάτηµα” λόγω λακούβας επι της συµβολής της 

οδού Σολωµού και Αργυρουπόλεως στη ∆.Κ ∆ροσιάς.  

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:  

1.1. ] . Στο αρ. 75 παρ. 1 περ. γ 11 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006) ορίζεται ότι << Στην 

αρµοδιότητα των ∆ήµων εµπίπτει  η µέριµνα και λήψη µέτρων για τη 

προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος 

σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των 

υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και 

εργαλεία στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου….», κατά δε τη 

παρ. γ13 στην αρµοδιότητα των ∆ήµων ανήκει «η µέριµνα και η λήψη µέτρων για 

την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους».  

1.2. Σύµφωνα  µε τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3155/1955 «Περί 

κατασκευής και συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ Α’63) «Αι ∆ηµοτικαί και Κοινοτικοί 



Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται υπο των οικείων 

∆ήµων και Κοινοτήτων…»  

1.3.  Στο αρ. 82 περ. α του ν. 3852/10 ορίζεται οτι “ο πρόεδρος της Τ.Κ µεριµνά 

για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της Τ.Κ 

εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης..”  

1.4.  Σύµφωνα µε το αρ. 72 ν. 3852/10 «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου και  έχει τις 

ακόλουθες αρµοδιότητες: α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η) …θ)…ι)…ια)…ιβ)…ιγ)…ιδ) 

«αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και   τον εξώδικο συµβιβασµό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) 

ευρώ,   2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούµενης παραγράφου, η 

απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. …..» 

Από τις ανωτέρω διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06) συνδυαστικά µε τις νέες  του 

‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’ (Ν.3852/10). προκύπτει ότι οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν να 

καταρτίζουν για όσα θέµατα δεν εξέρχονται από τη δυνατότητά τους αυτή, εξώδικο 

ή δικαστικό συµβιβασµό που γίνεται κατά τον διαγραφόµενο από την ως άνω 

διάταξη τρόπο µε τις εντεύθεν ουσιαστικές και δικονοµικές συνέπειες.  

 

2.1.] Οι προϋποθέσεις της ευθύνης για παράνοµες ζηµιογόνες πράξεις του 

∆ηµοσίου κατ’αρ. 105 Εισ.Ν.ΑΚ είναι οι ακόλουθες: α) η πράξη ή παράλειψη 

πρέπει να προήλθε από όργανο του ΝΠ∆∆, β) η πράξη ή παράλειψη πρέπει να 

ανήκει στην περιοχή της «κυριαρχικής διοικήσεως», γ) να έγινε «κατά την 

ενάσκηση της ανατεθειµένης δηµόσιας εξουσίας,  δ) η πράξη να είναι παράνοµη,  

ε) η πράξη πρέπει να παρέβη διάταξη µη κειµένη χάριν του γενικού συµφέροντος, 

στ) η πράξη ή παράλειψη πρέπει να προξένησε ζηµία , ανάµεσα δε στην πράξη και 

στη ζηµία πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια και αυτή η αιτιότης της συναφείας 

πρέπει να είναι πρόσφορη . 

 

2.2.  Εξάλλου κατά το αρ. 932 ΑΚ σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από 

την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, µπορεί να αναζητηθεί (και να 

επιδικασθεί) εύλογη,  κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου, χρηµατική ικανοποί-

ηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε 

προσβολή της υγείας, της τιµής ή στερήθηκε την ελευθερία του. Από την 

τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι η ηθική βλάβη αποτελεί –καταρχήν- 

παρεπόµενη συνέπεια της αδικοπραξίας και συνεπώς για την επιδίκαση χρηµατικής 

ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 



αδικοπραξίας υπο την έννοια που προαναφέρθηκε, εκ της οποίας να επήλθε ηθική 

βλάβη σε εκείνον που την επικαλείται  

 

2.3. Κατά το άρθρο 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητα 

του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο 

µέλλον, κατά δε το άρθρο 59 του ΑΚ στις περιπτώσεις των δύο προηγουµένων 

άρθρων (στα οποία περιλαµβάνεται και το άρθρο 57), το ∆ικαστήριο µε την 

απόφαση του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί, και αφού λάβει 

υπόψη το είδος της προσβολής µπορεί επί πλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να 

ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση 

συνίσταται σε πληρωµή χρηµατικού ποσού, σε δηµοσίευµα, ή σε ο,τιδήποτε 

επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Με τις παραπάνω διατάξεις προστατεύεται το 

δικαίωµα της προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί πλέγµα αγαθών που συνθέτουν 

την υπόσταση του προσώπου µε το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα. Τέτοια 

προστατευόµενα αγαθά είναι, εξάλλου και η τιµή κάθε ανθρώπου, η οποία 

αντικατοπτρίζεται, στην αντίληψη και την εκτίµηση που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν, η 

ψυχική υγεία και ο συναισθηµατικός κόσµος το ατόµου. Προϋποθέσεις για την 

εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων είναι: α) η προσβολή του δικαιώµατος της 

προσωπικότητας η οποία προκαλείται µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη τρίτου 

µε την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει σε µία ή περισσότερες 

εκδηλώσεις της σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής και κοινωνικής ατοµικότητας 

του βλαπτόµενου κατά τη στιγµή της προσβολής, β) η προσβολή να είναι 

παράνοµη, πράγµα που συµβαίνει όταν η προσβολή γίνεται χωρίς δικαίωµα ή κατ’ 

ενάσκηση δικαιώµατος, το οποίο όµως είναι από άποψη έννοµης τάξης µικρότερης 

σπουδαιότητας, είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν την άσκηση αυτού 

καταχρηστική σύµφωνα µε το άρθρο 281 ΑΚ ή το άρθρο 25 παρ. 3 του 

Συντάγµατος και γ) για την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης και πταίσµα του 

προσβολέα.  

 

2.4. Το αίτηµα ή η αξίωση  που επιδιώκει την υποχρέωση του υπαιτίου σε 

καταβολή χρηµατικού ποσού, ως αντιστάθµισµα του φυσικού ή ψυχικού πόνου 

που προκλήθηκε στον αιτούντα  από συγκεκριµένη συµπεριφορά του υπαιτίου , 

εκτός από τα συνήθη στοιχεία  πρέπει να περιέχει αναφορά της προσβολής και του 

παράνοµου χαρακτήρα της. 

Ειδικότερα από την διάταξη του αρ. 932 Α.Κ προκύπτει ότι ο αδικηθείς, που 

επιδιώκει, λόγω ηθικής βλάβης την οποία υπέστη από τον αδικοπραγήσαντα, 

επιδίκαση εύλογης  χρηµατικής ικανοποίησης, οφείλει για να είναι ορισµένο το 

αίτηµα και η αξίωσή του, ως προς την έννοια της εύλογης ικανοποιήσεως, να 



εκθέτει τις συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας, το είδος της προσβολής του, την 

βαρύτητα και την έκταση της βλάβης, το βαθµό της προσβολής της προσωπι-

κότητας, το βαθµό του πταίσµατος του υπαιτίου και την περιουσιακή και κοινωνική 

κατάσταση των µερών. 

 

2.5.  Τι είναι η  χρηµατική ικανοποίηση:  Μη περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη, 

όροι που χρησιµοποιούνται ως ταυτόσηµοι στον Αστικό Κώδικα, είναι ο αντίκτυπος 

στην ηθική, στην ψυχική ή σωµατική συγκρότηση του προσώπου, συνεπεία 

προσβολής οποιουδήποτε δικαιώµατος ή εννόµου συµφέροντος ή µη περιουσιακού 

αγαθού, απ’ αυτά που απαριθµούνται ενδεικτικά στην ΑΚ 932 εδ. 2 (υγεία, τιµή, 

ελευθερία), νοουµένη ως συνισταµένη του πλέγµατος των σύγχρονων κοινωνικών 

και ηθικών αξιών, για την οποία ο νόµος θεσπίζει παροχή, κατά την ελεύ-

θερη κρίση του δικαστή, χωρίς να δίνει ούτε νύξη αντικειµενικής αντιστοιχίας 

µεταξύ είδους προσβολής και ψυχικού αντικτύπου.  

 

Όπως αναφέρθηκε κατά την ΑΚ 932 ο ζηµιωθείς έχει αξίωση για 

εύλογη χρηµατική ικανοποίηση. Η εκτίµηση του ύψους της 

«εύλογης» χρηµατικής ικανοποίησης αποτελεί ένα πολύ δυσχερές 

πρόβληµα εν όψει του ότι πρέπει να εκφραστεί σε χρήµα ένα 

µέγεθος που δεν έχει αγοραστική ή εµπορική αξία και, όπως 

χαρακτηριστικά τονίζεται, δε µπορεί να ευρεθεί η αντιστοιχία του σε 

«βάρος χρυσού». Η αδυναµία του νοµοθέτη να διαµορφώσει µια δογµατικά 

άρτια έννοια της µη περιουσιακής ζηµίας και ένα αντικειµενικό οικοδόµηµα 

αντικειµενικών κριτηρίων επιµετρήσεως, επιτρέπει στο δικαστή να λάβει υπόψη 

διάφορα στοιχεία για τον προσδιορισµό του ποσού της ηθικής βλάβης ή ψυχικής 

οδύνης. Τα κριτήρια της «εύλογης» χρηµατικής ικανοποιήσεως πρέπει να 

επαναπροσδιορίζονται κάθε φορά, µε λήψη υπόψη όλων των λειτουργιών που 

αποσκοπούν κυρίως στην ανακούφιση του παθόντος από την λύπη, την 

στεναχώρια ή τον πόνο που του προκάλεσε η προσβολή ενός περιουσιακού 

εννόµου αγαθού ή κάποιου αγαθού της προσωπικότητας, µε αξιολόγηση και 

στάθµιση όλων των διαµορφωτικών συνθηκών κατά τον κρίσιµο χρόνο 

προσδιορισµού της εύλογης χρηµατικής ικανοποιήσεως, ο οποίος είναι ο χρόνος 

της πρώτης επ’ ακροατηρίου συζητήσεως της υποθέσεως στον πρώτο βαθµό και 

όχι απλώς ο χρόνος της προσβολής. ∆εν πρέπει όµως να µελετηθεί και να 

συνυπολογισθεί µόνο το σύνολο των υφισταµένων σ’ αυτό το χρονικό σηµείο 

συνθηκών, αλλά επίσης και η θεατή εξέλιξη που αναµένεται στο µέλλον. Το 

«εύλογο» της χρηµατικής ικανοποιήσεως δε σηµαίνει ότι το επιδικαζόµενο ποσό 



ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης πρέπει να είναι κατά αναλογία χαµηλό. Αντίθετα 

η θεωρία έχει αντιταχθεί έντονα και µε προϊούσα επιτυχία στην υφισταµένη 

παλαιότερα στον χώρο της νοµολογία τάση να επιδικάζονται αναλόγως µικρά 

ποσά. Ο δικαστής της ουσίας αφήνεται από το νόµο ελεύθερος κατά τον 

προσδιορισµό της «εύλογης» χρηµατικής ικανοποιήσεως. Ο νοµοθέτης όταν 

πρόκειται για επιδίκαση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, λόγω 

αδυναµίας προσδιορισµού εκ των προτέρων αντικειµενικών κριτηρίων 

επιµετρήσεως, παρέχει εξουσία στο δικαστή να µπορεί να κρίνει σε κάθε 

συγκεκριµένη περίπτωση όπως θα έπραττε ο ίδιος (ο νοµοθέτης) αν επρόκειτο να 

ρυθµίσει µε νόµο την συγκεκριµένη διαφορά. Ο νόµος δεν περιορίζει τη διακριτική 

ευχέρεια του δικαστή της ουσίας, ώστε αυτή υπόκειται µόνο στα γενικά όρια (δεν 

πρέπει να είναι αυθαίρετη, να προσκρούσει στις αρχές της λογικής, και στα 

διδάγµατα της κοινής πείρας κλπ.).  

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:  

Oπως προαναφέρθηκε,  απο τις διατάξεις του ∆ΚΚ ερµηνευτικά παρέχεται η δυνα-

τότητα του  εξωδίκου συµβιβασµού, επι περιπτώσεων που υφίσταται πραγµατική 

ζηµία που αποδεικνύεται απο τα σχετικά παραστατικά.  

Ανεξαρτήτως του γεγονότος οτι απο κανένα εκ των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη 

µας δεν επιβεβαιώνονται τα πραγµατικά περιστατικά της εν λόγω υπόθεσης και δεν 

θεµελιώνονται οι προεκτεθείσες προϋποθέσεις των αρ. 105 του ΕισΝ , αρ. 57 & 

932 ΑΚ, ούτε πλευράς µας δύναται να εκτιµηθεί και αποτιµηθεί η ηθική βλάβη της 

αιτούσας, ούτε  η Οικονοµική Επιτροπή έχει τέτοια αρµοδιότητα, αφού σύµφωνα 

µε τα παραπάνω,  η ζητούµενη µε την εξεταζόµενη αίτηση αποζηµίωση της ηθικής 

βλάβης, ως µη µετρήσιµο µέγεθος, έχει απο τον νόµο ανατεθεί στη κρίση  του 

δικαστή της ουσίας.  

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πέραν της θεµελίωσης ή µη της εν λόγω αίτησης,  

έχουµε την άποψη οτι δεν υφίσταται δυνατότητα αποδοχής της, όχι απο λόγους 

βασιµότητας, αλλά επειδή δεν υφίσταται εκ του νόµου αρµοδιότητα και δυνατό-

τητα εκτίµησης της ζητουµένης χρηµατικής ικανοποίησης για την κρίση της οποίας 

παραπέµπουµε στην κατά τις  άνω διατάξεις αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων.  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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