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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 342/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..7ης/11/2013.. της ..22ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Νοεβρίου 2013.., ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 36751/2-11-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Β΄ Σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου της ∆.Κ. 
Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου». –Αποσύρεται από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή της 
επισκευής του ΚΗΙ 3159 οχήµατος του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Μεταλλικών στηθαίων οδών» και 
λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την  
«Προµήθεια νέων και συντήρηση υπαρχόντων  κλιµατιστικών  µονάδων  και προµήθεια 
ψύκτη πόσιµου νερού», ως προς την οµάδα Β: ψύκτης νερού προϋπολογισµού 
δαπάνης 1.353,00 € µε ΦΠΑ 23%» 

ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 56.000,00€ 
χωρίς ΦΠΑ 23%». 

ΘΕΜΑ 6ο:  «Αποδέσµευση πιστώσεων υπολοίπων διαγωνισµών που έχει ολοκληρωθεί 
το αντικείµενο τους και αφορούν την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του δήµου µας µε τη προµήθεια των ανταλλακτικών τους». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
κάδων απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής», προϋπολογισµού δαπάνης 25.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆. αυτού 20133-2014»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την 
οµάδα Γ  «Ηλεκτρολογικά Εργαλεία»και λήψη σχετικής απόφασης». 

ΘΕΜΑ 10ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36062/24-10-13) 
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ΘΕΜΑ 11ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36064/24-10-13) 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». (ΑΠ 36059/24-10-13) 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κρατήσεις υπέρ 
ασφαλιστικών ταµείων που βαρύνουν το ∆ήµο».  

ΘΕΜΑ 14ο:  «Έγκριση   α) της δαπάνης 21.000 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α β) της 
διάθεσης  πίστωσης και γ) των τεχνικών προδιαγραφών για τη «Προµήθεια τροφίµων, 
φρέσκων φρούτων & ειδών ατοµικής υγιεινής» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την ανάθεση «Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου ∆ηµοτικής 
Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλίας Ανακυκλοφορίας 
Συστήµατος Χλωρίωσης στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) 
∆εξαµενής ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου». 
� ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης επί αίτησης της κας Πασιπουλαρίδου ∆έσποινας 

για καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης άσκησης από τον ∆ήµο αναγνωριστικής της κυριότητας 
αγωγής». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Ενσωµάτωση αναγκαίων προσαρµογών στο σχέδιο προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2014 για συµµόρφωση µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και του 
Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή προς ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας  3. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη    
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  
   
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση. 
Τα 19ο, 20ο και 21ο θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν και συζητήθηκαν µετά 
τη ψήφιση του 7ου θέµατος. 
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Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερησίας 
διάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 21ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..342/2013.. 
� ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης επί αίτησης της κας Πασιπουλαρίδου ∆έσποινας 

για καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης». 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα: 
 
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 
 

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

αποζηµίωσης της ηθικής βλάβης ποσού -10000-€ που φέρεται ότι υπέστει η αιτούσα 

εξαιτίας  προβαλλόµενου  ποδοκνηµικού τραυµατισµού της στις 28.7.13 και ώρα 19.30 

από “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…»  
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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 ικανοποίηση λόγω ηθικής 

βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιµής 
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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.  
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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 
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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.  
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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.  

 
                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 και 82 του Νόµου 3852/2010 «Πρόγραµµα 

Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α΄)». 
� Τις διατάξεις του αρ. 75 παρ. 1 περ. γ 11 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006). 
� τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως 

οδών» (ΦΕΚ Α’63) 
� τις διατάξεις των άρθρων 57 και 932 ΑΚ 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων σύµφωνα (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ και 1 ΛΕΥΚΗ 

 

 Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Ζαµάνη για τους λόγους που ανέφερε στην 

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που 

ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά. 

 



Σελίδα 9 από 9 
 

∆εν αποδέχεται την αίτηση της κ. Πασιπουλαρίδου ∆έσποινας εκφράζοντας την 

άποψη οτι δεν υφίσταται δυνατότητα αποδοχής της, όχι από λόγους βασιµότητας, αλλά 

επειδή δεν υφίσταται εκ του νόµου αρµοδιότητα και δυνατότητα εκτίµησης της 

ζητουµένης χρηµατικής ικανοποίησης για την κρίση της οποίας παραπέµπουµε στην 

κατά τις  άνω διατάξεις αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων. 

 

 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Μπούσµπουρας Αθανασιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Νοµική Υπηρεσία. 


