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            Ορκι Επανάλθψθ 
(ωσ προσ τθν αναγραφι του ΚΑΕ) 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ. 5/29-5-2017  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 
Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ 
όροφοσ),  ςτισ  είκοςι εννζα (29) του μθνόσ  Μαΐου του ζτουσ 2017, θμζρα  Δευτζρα  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 
46434 /1857/23-5-2017   Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν οι: 

 
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
      2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.   1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
      2. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 
6.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 
11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 
16.Μπάγιασ Μιχαιλ 17.Λάηοσ Ιωάννθσ 18.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 20.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 21.Γοφςθσ 
Χριςτοσ 22.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 23.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 24.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 25.Πάικασ Σπυρίδων 26.Κωνισ Δθμιτριοσ 
27.Ζάψασ Γεϊργιοσ 28.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 29.Ζάκασ Γεϊργιοσ 30.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 31.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 
32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ 34.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 35.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 36.Πάνθσ 
Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι :  
1.Θωμάσ Πιτοφλθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 2.Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων 
3.Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Βαγγελισ Απόςτολοσ 6.Βαςιλάκθσ Περικλισ 
7.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 8.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 9. Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 
τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και  
Αργυρϊ Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Ηπείρου κ.Δθμ. Σιϊλοσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ και 
ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, 
κζμα: 

 

Θζμα 7ο 

 ======== 
Απόφαςθ επί του αιτιματοσ τθσ Κωνςταντινιάσ Γιαννοφλα, για ςυμβιβαςμό και κατάργθςθ δίκθσ 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», και ιδιαιτζρωσ τισ διατάξεισ των άρκρων 163 και 176,  
όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν 
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2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει με τθν αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 
4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο 
Τπουργόσ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν με αρικμ. πρωτ. 18811/150/13-4-2017 ειςιγθςθ- γνωμοδότθςθ  τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ Π.Ε. Άρτασ, με κζμα 
«Ειςιγθςθ- γνωμοδότθςθ για καταβολι αποηθμίωςθσ ςτθν κα Κωνςταντινιά Γιαννοφλα», όπωσ κατατζκθκε ςτο 
υμβοφλιο (Α.Π./Π..: 46815/1863/235-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 33 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων 
κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), και ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι: 

        «ΧΕΣ. 1. Η από 6.3.2017 αίτθςθ τθσ κασ Κωνςταντινιάσ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ, κατοίκου Ροδαυγισ Άρτασ2. Η από 2.1.2015 και με αρικμό 
καταχϊριςθσ ΑΓ3/7.1.2015 αγωγι τθσ κασ Κωνςταντινιάσ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ3. Σο υπ’ αρικμ. ΕΦ 127/2015 Κλθτιριο Θζςπιςμα τθσ 
Ειςαγγελίασ Πρωτοδικϊν Άρτασ περί αςκιςεωσ εφζςεωσ του Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν Άρτασ κατά τθσ υπ’ αρικμ. 571/2015 
απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πλθμμελειοδικείου Άρτασ. 
Μου διαβιβάςτθκε, για παροχι γνϊμθσ από τον κ. Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Άρτασ, θ φπερκεν αίτθςθ (ςχετ. 1) τθσ κασ 
Κωνςταντινιάσ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ, κατοίκου Ροδαυγισ Άρτασ, με τθν οποία αυτι αιτείται εξϊδικθ επίλυςθ τθσ διαφοράσ (εξωδικαςτικό 
ςυμβιβαςμό), ενόψει εκκρεμοδικίασ, που δθμιουργικθκε από πλθμμελισ εκτζλεςθ καταςκευισ ζργου «Βελτίωςθ 4

θσ
 Επαρχιακισ 

Οδοφ Άρτα – Ροδαυγι – Γζφυρα Πλάκασ (τμιμα : Ροδαυγι – ουμζςι, Α’ κλάδοσ : Ροδαυγι – Κακολάγκακο»), που είχε ςαν 
αποτζλεςμα λόγω μθ διευκζτθςθσ ςτθν ζξοδο του τεχνικοφ ςυλλογισ ομβρίων υδάτων ανάντθ τθσ κατοικίασ τθσ κασ Κ. 
Γιαννοφλα, να υπάρξουν κακιηιςεισ και κατολιςκιςεισ του εδάφουσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι, προκαλϊντασ υλικζσ ηθμίεσ ςτθν 
κατοικία τθσ αιτοφςασ, για τισ οποίεσ θ ίδια αποδίδει αποκλειςτικι υπαιτιότθτα ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου. 
Σαυτόχρονα, κοινοποιικθκε ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου θ από 2.1.2015 και με αρικμό καταχϊριςθσ ΑΓ3/7.1.2015 αγωγι τθσ κασ 
Κωνςταντινιάσ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ, που απευκφνεται ςτο Μονομελζσ Διοικθτικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων και ςτρζφεται κατά τθσ 
Περιφζρειασ Ηπείρου. 
Με τθν αγωγι αυτι, θ ενάγουςα ηθτά αποηθμίωςθ ςυνολικοφ φψουσ (53.970,00) ΕΤΡΩ για προκλθκείςεσ υλικζσ ηθμίεσ, με τον 
νόμιμο τόκο από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ μζχρισ ολοςχεροφσ εξοφλιςεωσ. 
Με τθν από 6.3.2017 αίτθςθ τθσ θ κα Κωνςταντινιά ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ περιόριςε το αίτθμα τθσ αγωγισ τθσ ςτο ποςό των (12.000,00) 
ΕΤΡΩ, πλζον ΦΠΑ. 
Για τθν υπόκεςθ αυτι, ζχει ςχθματιςτεί ποινικι δικογραφία και εξεδόκθ θ υπ’ αρικμ. 571/2015 ακωωτικι απόφαςθ του 
Μονομελοφσ Πλθμμελειοδικείου Άρτασ, και δυνάμει του υπ’ αρικμ. ΕΦ 127/2015 Κλθτθρίου Θεςπίςματοσ τθσ Ειςαγγελίασ 
Πρωτοδικϊν Άρτασ περί αςκιςεωσ εφζςεωσ του Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν Άρτασ κατά τθσ υπ’ αρικμ. 571/2015 απόφαςθσ του 
Μονομελοφσ Πλθμμελειοδικείου Άρτασ, παραπζμπεται ςε ποινικι δίκθ, ενϊπιον του Σριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου Άρτασ, ο 
Προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, κ. Αριςτοτζλθ 
Μπακόλα, κατθγοροφμενοσ για παράβαςθ των άρκρων 98, 273 παρ. β και 274 του Ποινικοφ Κϊδικα (κοινϊσ επικίνδυνθ βλάβθ 
από αμζλεια κατ’ εξακολοφκθςθ). Η κατ’ ζφεςθ ποινικι δίκθ είχε οριςκεί αρχικϊσ για τθν 16.2.2016, και κατόπιν διαδοχικϊν 
αναβολϊν, θ αιτοφςα αιτικθκε δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ ενϊπιον τθσ ακροαματικισ διαδικαςίασ κατά τθν δικάςιμο τθσ 
13.12.2016, ότε και ανεβλικθ κοινι ςυναινζςει, προκειμζνου για τθν εξζταςθ του αιτιματόσ τθσ, για τθν 2.5.2017. 
Κατόπιν όλων των ανωτζρω, γίνεται αντιλθπτό ότι θ παραπάνω ερευνοφμενθ αίτθςθ ςυςχετίηεται με τθν από 2.1.2015 και με 
αρικμό καταχϊριςθσ ΑΓ3/7.1.2015 αγωγι τθσ κασ Κωνςταντινιάσ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ (ςχετ. 2) κακϊσ και με το υπ’ αρικμ. ΕΦ 127/2015 
Κλθτιριο Θζςπιςμα τθσ Ειςαγγελίασ Πρωτοδικϊν Άρτασ περί αςκιςεωσ εφζςεωσ του Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν Άρτασ κατά τθσ υπ’ 
αρικμ. 571/2015 απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πλθμμελειοδικείου Άρτασ (ςχετ. 3), λόγω απόλυτθσ ςυνάφειασ και ιςτορικισ και 
νομικισ ταυτότθτασ τθσ διαφοράσ. 
Ετζκθ ςυνεπϊσ το ερϊτθμα εάν το αίτθμα τθσ κασ Κωνςταντινιάσ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ, για εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό, πρζπει να γίνει 
μερικά ι ολικά δεκτό ι να απορριφκεί τοφτο ωσ αβάςιμο. 
Επί του τεκζντοσ, λοιπόν, ερωτιματοσ ζχω τθν ακόλουκθ νομικι άποψθ: 
τθν αγωγι τθσ θ αιτοφςα ιςχυρίηεται ότι είναι κυρία, νομζασ και κάτοχοσ ενόσ οικοπζδου, εμβαδοφ (320,00 μ2), που βρίςκεται 
ςτθν κζςθ «Αγία Βαρβάρα – Ξεράκι» του Δ.Δ. Ροδαυγισ του Διμου Αρταίων. Σο πρϊτο δεκαιμερο του μθνόσ Αυγοφςτου του 
ζτουσ 2012 βριςκόταν ςε εξζλιξθ το Δθμόςιο Ζργο «Βελτίωςθ 4

θσ
 Επαρχιακισ Οδοφ Άρτα – Ροδαυγι – Γζφυρα Πλάκασ (τμιμα : 

Ροδαυγι – ουμζςι, Α’ κλάδοσ : Ροδαυγι – Κακολάγκακο», κφριοσ του οποίου και φορζασ καταςκευισ ιταν θ Περιφζρεια 
Ηπείρου και Διευκφνουςα και επιβλζπουςα υπθρεςία θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Άρτασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και 
ανάδοχο τθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», θ οποία με το από 1.12.2011 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ανάκεςθσ 
υπεργολαβίασ ανζκεςε τθν εκτζλεςθ του ωσ άνω ζργου ςτθν ομόρρυκμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΕΡΓΟΣΕΚ ΟΕ Β. 
ΚΟΤΣΟΠΤΡΟ – Κ. ΚΟΤΣΟΠΤΡΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», που εδρεφει ςτθν Άρτα και εκπροςωπείται νόμιμα. 
Για τθν καταςκευι του πιο πάνω ζργου, προβλεπόταν από τθν μελζτθ και θ διατιρθςθ και επζκταςθ του υπάρχοντοσ οχετοφ και 
ανακαταςκευι του φρεατίου λόγω διαπλάτυνςθσ του δρόμου, τεχνικό ςυλλογισ και απορροισ ομβρίων υδάτων, το οποίο 
βριςκόταν ςε απόςταςθ (15,00 μ.) ανάντθ τθσ κατοικίασ τθσ ενάγουςασ. Κατόπιν, όλων των ανωτζρω, θ αιτοφςα ιςχυρίηεται ότι θ 
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Περιφζρεια Ηπείρου δεν μερίμνθςε για το ηιτθμα τθσ διευκζτθςθσ ςτθν ζξοδο του τεχνικοφ, ϊςτε να μθν απορρζουν τα φδατα 
υπόγεια και δθμιουργοφν ζτςι βλάβεσ ςτο ζδαφοσ και ςε γειτνιάηουςεσ οικίεσ. Αποτζλεςμα των πράξεων και παραλείψεων 
αυτϊν ιταν, με τισ πρϊτεσ βροχοπτϊςεισ και τθν επιδείνωςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν, λόγω τθσ υπόγειασ απορροισ των ομβρίων 
υδάτων, να υπάρξουν κακιηιςεισ και κατολιςκιςεισ του εδάφουσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι, οι οποίεσ, όπωσ ιςχυρίηεται θ 
ενάγουςα, είχαν ςαν άμεςθ ςυνζπεια τθν ολοκλθρωτικι καταςτροφι τθσ κατοικίασ τθσ και τθν κατολίςκθςθ – κακίηθςθ του 
εδάφουσ του οικοπζδου τθσ. 
Με τθν αίτθςι τθσ θ ανωτζρω πακοφςα – ηθμιωκείςα, ηθτά εξϊδικο ςυμβιβαςμό, προκειμζνου να παραιτθκεί κάκε αξιϊςεωσ 
από τα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια. 
Ο ςυμβιβαςμόσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 871 ΑΚ είναι γραπτι ι προφορικι ςφμβαςθ, με τθν οποία τα διάδικα μζρθ διαλφουν 
μια φιλονικία ι μια αβεβαιότθτα για κάποια ζννομθ ςχζςθ, με εκατζρωκεν αμοιβαίεσ υποχωριςεισ. 
Tο αίτθμα τθσ αιτοφςασ για εξϊδικο ςυμβιβαςμό πρζπει να εξεταςτεί, αφοφ ο ςυμβιβαςμόσ ι θ κατάργθςθ δίκθσ ανικει ςτθν 
αρμοδιότθτα τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, λόγω του περιοριςμοφ του αιτιματοσ τθσ αγωγισ τθσ ςτο 
ποςό των (12.000,00) ΕΤΡΩ, πλζον ΦΠΑ, θ οποία κα κρίνει εάν απορριφκεί θ πρόταςθ ςυμβιβαςμοφ ι αν γίνει μερικά ι ολικά 
δεκτι θ αίτθςθ για εξϊδικθ επίλυςθ τθσ διαφοράσ. 
Ωσ προσ το νομικό μζροσ τθσ υποκζςεωσ εκκζτω τα ακόλουκα: 
φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3669/2008 «Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» και τον 
Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (ΠΔ 140/2010 ΦΕΚ 233/27.12.2010 τ. Α’) θ Περιφζρεια Ηπείρου, και ςυγκεκριμζνα το Σμιμα 
υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ, ιταν επιβλζπουςα υπθρεςία του 
ςυγκεκριμζνου ζργου.  
Σζλοσ, κατά τα άρκρα 105 και 106 του ΕιςΝΑΚ το Δθμόςιο ενζχεται ςε αποηθμίωςθ για παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ των 
οργάνων του, κατά τθν άςκθςθ τθσ δθμόςιασ εξουςίασ που τουσ ζχει ανατεκεί. Η ίδια ευκφνθ βαρφνει και τα νομικά πρόςωπα 
δθμοςίου δικαίου. 
Κατά τθν ζννοια των ωσ άνω διατάξεων, ευκφνθ του Δθμοςίου ι των ΟΣΑ ι των ΝΠΔΔ για αποηθμίωςθ γεννάται όχι μόνο από τθν 
ζκδοςθ μθ νόμιμθσ εκτελεςτικισ διοικθτικισ πράξθσ, αλλά και από μθ νόμιμεσ υλικζσ ενζργειεσ των οργάνων τουσ, που 
τελζςτθκαν ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι εξαιτίασ τθσ και δεν ςυνδζονται με τθν 
ιδιωτικι διαχείριςθ του δθμοςίου ι των ΝΠΔΔ, οφτε οφείλονται ςε προςωπικό πταίςμα του οργάνου που ενιργθςε εκτόσ του 
κφκλου των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων. 
Για τθν κεμελίωςθ τθσ ανωτζρω ευκφνθσ, απαιτείται να υπάρχει αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι 
παράλειψθσ και τθσ επελκοφςασ ηθμίασ. 
Εξάλλου, το εφροσ τθσ ευκφνθσ του ενεχόμενου, κατ’ άρκρα 105 και 106 ΕιςΝΑΚ προςδιορίηεται και με βάςθ το άρκρο 300 του ΑΚ 
(τΕ 313/2003), κατά το οποίο, αν εκείνοσ που ηθμιϊκθκε ςυντζλεςε από δικό του πταίςμα ςτθ ηθμία ι τθν ζκταςι τθσ, το 
δικαςτιριο μπορεί να μθν επιδικάςει αποηθμίωςθ ι να μειϊςει το ποςό τθσ.  
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 932 του ΑΚ, το οποίο τυγχάνει, επίςθσ εφαρμογισ ςτθν περίπτωςθ του άρκρου 105 του 
ΕιςΝΑΚ, επί αδικοπραξίασ, ανεξάρτθτα από τθν αποηθμίωςθ για τθν περιουςιακι ηθμία, το δικαςτιριο μπορεί να επιδικάςει 
εφλογθ, κατά τθν κρίςθ του, χρθματικι ικανοποίθςθ, λόγω θκικισ βλάβθσ.  
 Κατά το άρκρο 36 του Ν. 3669/2008 θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ διοίκθςθ των ζργων αςκοφνται από τθν αρμόδια τεχνικι 
υπθρεςία του φορζα καταςκευισ του ζργου (διευκφνουςα ι επιβλζπουςα υπθρεςία), θ οποία ορίηει τουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ 
που κα αςχολθκοφν ειδικότερα με τθν επίβλεψθ, προςδιορίηει τα κακικοντά τουσ όταν είναι περιςςότεροι από ζναν, 
παρακολουκεί το ζργο τουσ και γενικά προβαίνει ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια και ενεργεί ό,τι απαιτείται για τθν καλι και ζγκαιρθ 
εκτζλεςθ των ζργων. 2. Η διευκφνουςα υπθρεςία ορίηει ωσ επιβλζποντεσ και βοθκοφσ αυτϊν για το ζργο ι τμιματά του ι είδθ 
εργαςιϊν τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, που ζχουν τθν αντίςτοιχθ δυνατότθτα, ανάλογα με τα ςτελζχθ που διακζτει, τισ υπθρεςιακζσ 
ανάγκεσ και τθν αξιολόγθςθ του ζργου και του προςωπικοφ. Οι επιβλζποντεσ αποτελοφν τουσ άμεςουσ βοθκοφσ του 
προϊςτάμενου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ που ςχετίηονται με το ζργο, όπωσ αυτά ορίηονται 
ςτισ επί μζρουσ διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα. Δεν αποκλείεται θ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ από τον προϊςτάμενο τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 3. τα κακικοντα των επιβλεπόντων περιλαμβάνονται θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ 
και ποςότθτασ των εργαςιϊν και γενικά θ τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο. Οι βοθκοί των επιβλεπόντων αςκοφν 
τα κακικοντα που τουσ ανατίκενται και ζχουν ανάλογεσ ευκφνεσ. 4. τθν περίπτωςθ καταςκευισ ζργου με ανάκεςθ ςε ανάδοχο 
θ επίβλεψθ αποςκοπεί ςτθν πιςτι εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν καταςκευι του ζργου ςφμφωνα 
με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό του……5. Η υποχρζωςθ τθσ επίβλεψθσ να προβαίνει ςε κάκε 
ενζργεια για τθν πιςτι εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, δεν μειϊνει ςε καμιά περίπτωςθ τισ ευκφνεσ του 
αναδόχου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθ ςφμβαςθ……….8. Η διευκφνουςα υπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ κα-
ταςκευισ του ζργου ςυντάςςει και ςτζλνει ςτθν προϊςταμζνθ αρχι κάκε δίμθνο ςυνοπτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία του ζργου 
και τα ςθμαντικά προβλιματα που ςχετίηονται με τθν καταςκευι του…….9. ε περιπτϊςεισ μεγάλων ι ειδικϊν ι ςθμαντικϊν 
ζργων θ επίβλεψθ μπορεί να γίνει με κλιμάκιο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, που ζχει επικεφαλισ τεχνικό κατθγορίασ ΠΕ και τον 
απαιτοφμενο αρικμό βοθκϊν και άλλου τεχνικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ. Σο κλιμάκιο επίβλεψθσ μπορεί να εγκαταςτακεί 
ςτθν ζδρα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ι με απόφαςθ Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ςτον τόπο 
των ζργων. 
Κατά το άρκρο 37 του ωσ άνω Νόμου ορίηεται ότι : 1. ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ και τισ ςφμφωνεσ προσ αυτι και το νόμο ζγγραφεσ εντολζσ του φορζα καταςκευισ του ζργου. 2. Ο ανάδοχοσ ζχει 
τθν υποχρζωςθ να τθρεί με ακρίβεια τθ διάταξθ και τισ διαςτάςεισ των διαφόρων μερϊν του ζργου, όπωσ προκφπτουν από τα 
εγκεκριμζνα ςχζδια ι άλλα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ. 3. Οι ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για ςυμπλιρωςθ ι 
τροποποίθςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 3 του άρκρου 57 του παρόντοσ, κακϊσ και θ 
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εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να 
λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν χωρίσ ζγγραφθ διαταγι, ζςτω και αν αυτζσ βελτιϊνουν το 
ζργο. Αν θ χωρίσ ζγκριςθ μεταβολι επιφζρει μείωςθ ποςοτιτων ι διαςτάςεων, καταβάλλεται μόνο θ αξία των ποςοτιτων των 
εργαςιϊν που ζχουν πράγματι εκτελεςκεί χωρίσ να αποκλείεται εφαρμογι των διατάξεων για κακοτεχνία. 4. ε επείγουςεσ 
περιπτϊςεισ θ διαταγι για τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ δίνεται προφορικά ςτον τόπο των ζργων και καταχωρείται ςτο 
θμερολόγιο. Αν τθ διαταγι αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να ενθμερϊςει αμζςωσ εγγράφωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, για τθν 
ζκδοςθ κανονικισ διαταγισ. Αν θ διαταγι αυτι διαφοροποιεί μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του επιβλζποντα, ο ανάδοχοσ 
αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει εκτελζςει ςφμφωνα με τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ 
διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 5. Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για το ζργο όλο το 
απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και οποιαδιποτε άλλα μζςα. Ο 
ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι 
δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ 
μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, φκοράσ τουσ κ.λπ., οι δαπάνεσ 
λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι 
επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ εφαρμογισ των ςχεδίων καταςκευισ των ςτακερϊν ςθμείων, καταμετριςεων, δοκιμϊν, 
προςπελάςεων προσ το ζργο και ςτισ κζςεισ για τθ λιψθ υλικϊν, ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων 
ηθμιϊν ςτο προςωπικό του, ςτον κφριο του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ απαραίτθτθ για τθν 
καλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.  
φμφωνα με το άρκρο 72 του ν. 3852/2010 ορίηεται ότι: «1. Η οικονομικι επιτροπι είναι όργανο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 
τθσ οικονομικισ λειτουργίασ του διμου. Ειδικότερα ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: α)….ιδ) αποφαςίηει για το δικαςτικό 
ςυμβιβαςμό και τον εξϊδικο ςυμβιβαςμό ι κατάργθςθ δίκθσ που ζχουν αντικείμενο μζχρι του ποςοφ των ςαράντα πζντε 
χιλιάδων (45.000) ευρϊ και ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο για τον εξϊδικο ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχουν 
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποςό", ……... 2. Για τισ περιπτϊςεισ ιβ', ιγ' και ιδ' τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ 
απόφαςθ λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ δικθγόρου, θ ανυπαρξία τθσ οποίασ ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ………………….».  
φμφωνα με το άρκρο 214Α του Κ.Πολ.Δ. ορίηεται ότι «1. Οι διάδικοι μποροφν να ςυμβιβάηονται, μετά τθν επζλευςθ τθσ 
εκκρεμοδικίασ μζχρι τθν ζκδοςθ τελεςίδικθσ απόφαςθσ και χωρίσ να υφίςταται ςτάςθ τθσ δίκθσ, όταν αντικείμενό τθσ είναι 
ιδιωτικοφ δικαίου διαφορά, για τθν οποία επιτρζπεται κατά το ουςιαςτικό δίκαιο να ςυνομολογθκεί ςυμβιβαςμόσ. 2. Για το 
ςυμβιβαςμό ςυντάςςεται ατελϊσ πρακτικό, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ τουσ και ιδίωσ το είδοσ του 
αναγνωριηόμενου δικαιϊματοσ, το ποςό τθσ οφειλόμενθσ παροχισ και τουσ τυχόν όρουσ υπό τουσ οποίουσ κα εκπλθρωκεί, 
κακϊσ και πρόβλεψθ για τα δικαςτικά ζξοδα. Σο πρακτικό ςυντάςςεται ςε τόςα αντίτυπα όςοι και οι διάδικοι ι ομάδεσ διαδίκων, 
που αντιδικοφν, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτοφσ ι από τουσ δικθγόρουσ τουσ αν ζχουν ειδικι πλθρεξουςιότθτα κατά 
το άρκρο 98 περίπτωςθ β'. 3. Κάκε διάδικοσ μπορεί, προςκομίηοντασ το πρακτικό ςε πρωτότυπο, να ηθτιςει τθν επικφρωςι του 
από το δικαςτι ι τον πρόεδρο του δικαςτθρίου, ενϊπιον του οποίου εκκρεμεί θ αγωγι ι το ζνδικο μζςο. Σο πρακτικό 
επικυρϊνεται αφοφ διαπιςτωκεί ότι: α) θ διαφορά είναι δεκτικι ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ, β) το πρακτικό ζχει υπογραφεί 
ςφμφωνα με όςα προαναφζρονται και γ) από αυτό προκφπτει ςαφϊσ το είδοσ του αναγνωριηόμενου δικαιϊματοσ και το ποςό τθσ 
οφειλόμενθσ παροχισ, κακϊσ και οι τυχόν όροι εκπλιρωςισ τθσ. Αν θ διαφορά περιλαμβάνει και καταψιφιςθ, το πρακτικό 
αποτελεί από τθν επικφρωςι του τίτλο εκτελεςτό και περιάπτεται με τον εκτελεςτιριο τφπο από το αρμόδιο για τθν επικφρωςι 
του δικαςτιριο. Αν θ διαφορά ζχει χαρακτιρα απλϊσ αναγνωριςτικό, το πρακτικό αποδεικνφει το δικαίωμα. Με τθν επικφρωςθ 
του πρακτικοφ επζρχεται κατάργθςθ τθσ δίκθσ.» Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 293 Κ.Πολ.Δ. ορίηεται ότι: «1. Οι διάδικοι 
μποροφν ςε κάκε ςτάςθ τθσ δίκθσ να ςυμβιβάηονται, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του ουςιαςτικοφ δικαίου. Ο 
ςυμβιβαςμόσ γίνεται με διλωςθ ενϊπιον του δικαςτθρίου ι του ειςθγθτι δικαςτι ι ςυμβολαιογράφου και επιφζρει αυτοδίκαιθ 
κατάργθςθ τθσ δίκθσ. Ο ςυμβιβαςμόσ αυτόσ, κακϊσ και εκείνοσ που περιζχεται ςτα πρακτικά των παραγράφων 3 του άρκρου 
214Α και 5 του άρκρου 214Β, καλφπτει τον τφπο του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου, που προβλζπεται από το ουςιαςτικό δίκαιο, 
και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ τίτλοσ προσ εγγραφι ι εξάλειψθ υποκικθσ. 2. υμβιβαςμόσ που ζγινε με άλλο τρόπο δεν 
επιφζρει κατάργθςθ τθσ δίκθσ και κρίνεται κατά τισ διατάξεισ του ουςιαςτικοφ δικαίου.»  
Εξάλλου, κατά το άρκρο 871 του Α.Κ. «Με τθ ςφμβαςθ του ςυμβιβαςμοφ οι ςυμβαλλόμενοι διαλφουν με αμοιβαίεσ υποχωριςεισ 
μια φιλονικία τουσ ι μια αβεβαιότθτα για κάποια ζννομθ ςχζςθ.».  
φμφωνα με το άρκρο αυτό, ο ςυμβιβαςμόσ είναι αμφοτεροβαρισ ςφμβαςθ, κατά κανόνα άτυπθ, εκτόσ αν το αντικείμενο αυτοφ 
πρζπει κατά το νόμο να περιβλθκεί τον τφπο του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου. Με τον τρόπο αυτό, οι ςυμβαλλόμενοι 
διαλφουν με αμοιβαία υποχϊρθςθ τθν ζριδα ι τθν αβεβαιότθτα για κάποια ζννομθ ςχζςθ. Περιεχόμενο του ςυμβιβαςμοφ μπορεί 
να είναι ενοχικι, εμπράγματθ ι δικονομικι ζννομθ ςχζςθ. Για τον ςυμβιβαςμό πρζπει να υπάρχει ζριδα, δεν απαιτείται όμωσ, να 
ζχει γίνει ζναρξθ τθσ δίκθσ, οφτε να ςυνυπάρχει αβεβαιότθτα, κακϊσ αρκεί θ διζνεξθ να προζρχεται από τθν κακι πίςτθ. 
Από τισ ανωτζρω διατάξεισ ςυνάγεται ότι επιτρζπεται καταρχιν οι Περιφζρειεσ να προβαίνουν ςτθ ςφναψθ εξϊδικου 
ςυμβιβαςμοφ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του ανωτζρω άρκρου 871 του Α.Κ. Περαιτζρω, θ κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ 
του ςυμβιβαςμοφ προχποκζτει τθν φπαρξθ ζννομθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ και του αντιςυμβαλλομζνου του, τισ ζριδεσ, 
αβεβαιότθτεσ ι αμφιςβθτιςεισ τθσ οποίασ επιδιϊκουν να λφςουν τα μζρθ ειρθνικά και μζςω αμοιβαίων υποχωριςεων, με τθ 
ςφναψθ του ςυμβιβαςμοφ (Πράξθ 1/2009 Ελ.υν (Σμιμα 1).  
θμειωτζον ότι ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο του ΤΠ.Ε. οικ.45351/12.11.2013, θ οποία εκδόκθκε μετά από τθν ζκδοςθ ςχετικοφ 
εγγράφου του υνθγόρου του Πολίτθ, (υνιγοροσ του Πολίτθ Ιοφλιοσ 2014), κατά τθν εξζταςθ των νομικϊν προχποκζςεων και 
πραγματικϊν περιςτατικϊν από το κατά περίπτωςθ αρμόδιο όργανο τθσ Περιφζρειασ, προκειμζνου να αποφαςιςτεί εάν τελικά ο 
τελευταίοσ κα προχωριςει ςε ςυμβιβαςμό, κα πρζπει να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ οι κετικζσ επιπτϊςεισ που ο 
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ςυμβιβαςμόσ τζτοιου είδουσ κα ζχει όχι μόνο ςτον ιδιϊτθ αλλά και ςτον ίδιο ΟΣΑ Β’ Βακμοφ και ςτο δθμόςιο κατ’ επζκταςθ, 
κακϊσ:  
α) θ δικαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ είναι δυνατό να ζχει ωσ τελικό αποτζλεςμα τθ ςθμαντικά μεγαλφτερθ οικονομικι 
επιβάρυνςθ τθσ Περιφζρειασ, β) επιτυγχάνεται θ ταχφτερθ επίλυςθ τθσ εκκρεμοφσ υπόκεςθσ και γ) αποφορτίηεται ο 
μθχανιςμόσ απονομισ δικαιοςφνθσ. 
Ωσ προσ το ουςιαςτικό μζροσ τθσ υποκζςεωσ εκκζτω τα ακόλουκα : 
τθν εξεταηόμενθ υπόκεςθ και από τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτθν ποινικι δικογραφία αλλά και ςτο διοικθτικό φάκελο τθσ 
υποκζςεωσ, θ κατοικία τθσ κασ Κωνςταντινιάσ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ζχει υποςτεί ηθμίεσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου «Βελτίωςθ 4

θσ
 

Επαρχιακισ Οδοφ Άρτα – Ροδαυγι – Γζφυρα Πλάκασ (τμιμα : Ροδαυγι – ουμζςι, Α’ κλάδοσ : Ροδαυγι – Κακολάγκακο», κφριοσ 
του οποίου και φορζασ καταςκευισ ιταν θ Περιφζρεια Ηπείρου και Διευκφνουςα και επιβλζπουςα υπθρεςία θ Διεφκυνςθ 
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Άρτασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. 
Σα ανωτζρω γεγονότα δεν αμφιςβθτοφνται, όμωσ ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ των ηθμιϊν υπάρχει υπερβολι ςτουσ 
ιςχυριςμοφσ τθσ αιτοφςασ. 
φμφωνα με τα προεκτεκζντα ςτο νομικό μζροσ τθσ υποκζςεωσ θ Περιφζρεια Ηπείρου ζχει τθν ευκφνθ, ωσ επιβλζπουςα 
υπθρεςία, του ωσ άνω δθμοςίου ζργου, όμωσ για να καταβλθκεί αποηθμίωςθ πρζπει να διαπιςτωκεί ότι αφενόσ μεν θ επζλευςθ 
των υλικϊν ηθμιϊν ςτθν οικία τθσ αιτοφςασ τελεί υπό ουςιϊδθ ςυνάφεια προσ τθν πλθμμζλεια καταςκευισ του εν λόγω 
δθμοςίου ζργου. 
Εκ του ςυνόλου των εγγράφων τθσ υποκζςεωσ προκφπτει ότι :  
Α) Κατά τον χρόνο προκλιςεωσ των υλικϊν ηθμιϊν θ Περιφζρεια Ηπείρου εκτελοφςε δθμόςιο ζργο ανάντθ τθσ κατοικίασ τθσ 
αιτοφςασ, ωσ φορζασ καταςκευισ και επιβλζπουςα υπθρεςία, ζχοντασ τθν αντικειμενικι ευκφνθ 
Β) Σθν υποκειμενικι ευκφνθ για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου είχε ο ανάδοχοσ του ζργου 
Γ) κατά τον ζλεγχο του ςχετικοφ φακζλου ςτθν κατοικία τθσ αιτοφςασ διαπιςτϊκθκε ότι λόγω τθσ παλαιότθτασ τθσ οικίασ αλλά και 
τθσ πρόχειρθσ καταςκευισ αυτισ, οριςμζνεσ υλικζσ ηθμίεσ προχπιρχαν από το ζργο  
Κατά ςυνζπεια των ανωτζρω, είναι περιοριςμζνθ θ ευκφνθ τθσ Περιφζρειασ και κάτω από αυτιν τθν ςκοπιά κα πρζπει να 
εξεταςτεί και το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ. 
ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
Από όςα ζχουν εκτεκεί ςτθν παροφςα γνωμοδότθςθ προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι : 
Α) το αίτθμα για εξωδικαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ ζχει νομικι και ουςιαςτικι βάςθ και τοφτο δε διότι υπάρχει ζςτω και 
ελαφρά ευκφνθ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, ιτοι αντικειμενικι ευκφνθ, ωσ φορζασ καταςκευισ του ζργου και ιδιαίτερα των 
Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, ωσ επιβλζπουςα υπθρεςία, για τθν πρόκλθςθ των υλικϊν ηθμιϊν ςτθν οικία τθσ κασ Κωνςταντινιάσ 
ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ, 
Β) τθν αρμοδιότθτα τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ανικει και θ εξωδικαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ, εάν το φψοσ αυτισ δεν 
υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό των (45.000,00) ευρϊ 
Γ) ε περίπτωςθ που το αίτθμα γίνει μερικά δεκτό το φψοσ του ςυμβιβαςμοφ κα αποφαςιςκεί ελεφκερα από τθν Οικονομικι 
Επιτροπι, όμωσ ζχω τθν άποψθ ότι θ αποηθμίωςθ τθσ αιτοφςασ δεν πρζπει να υπερβεί τισ (12.000,00) ευρϊ πλζον ΦΠΑ. 
το φψοσ αυτό ο ςυμβιβαςμόσ είναι επωφελισ για τθν Περιφζρεια Ηπείρου, παρά το γεγονόσ ότι θ τελεςιδικία τθσ υποκζςεωσ κα 
κακυςτεριςει ςθμαντικά και τοφτο διότι το τελικό αποτζλεςμα, ςε περίπτωςθ δικαςτικισ κρίςθσ, κα είναι επαχκζςτερο του 
διακανονιςμοφ, ενϊ με τον προκείμενο ςυμβιβαςμό επζρχεται μείωςθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ αιτοφςασ αλλά και διαγραφι τόκων 
και λοιπϊν δικαςτικϊν εξόδων.  
ΓΝΩΜΟΔΟΣΩ, ςυνεπϊσ, υπζρ τθσ κατ’ αρχιν αποδοχισ τθσ αιτιςεωσ εξωδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ, με τθν οποία κα επζλκει 
μερικι ικανοποίθςθ τθσ αξιϊςεωσ τθσ αιτοφςασ, ςτα πλαίςια που περιγράφονται ςτθν παροφςα γνωμοδότθςθ. 
Προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ και προσ κατάργθςθ των εκκρεμϊν δικϊν είναι θ διλωςθ παραίτθςθσ τθσ 
αιτοφςασ από τθν παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ, κατά τθν δικάςιμο τθσ 2.5.2017, ωσ και ςε κάκε μετ’ αναβολιν δίκθ, κακϊσ 
επίςθσ και θ διλωςθ παραίτθςθσ τθσ αιτοφςασ του δικογράφου και του δικαιϊματοσ τθσ από 2.1.2015 και με αρικμό 
καταχϊριςθσ ΑΓ3/7.1.2015 αγωγισ τθσ που ςτρζφεται κατά τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ενϊπιον του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων. 
Επίςθσ, ςτθ προκειμζνθ περίπτωςθ, γνωμοδοτϊ, ςφμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, προκειμζνου για τθν εξωδικαςτικι 
επίλυςθ τθσ ωσ άνω διαφοράσ, με τθν προχπόκεςθ, αφοφ ςυνταχκεί πρωτόκολλο ςυμβιβαςμοφ, μετά των ωσ άνω 
αναφερομζνων υπεφκυνων δθλϊςεων παραιτιςεωσ τθσ αιτοφςασ, να καταβλθκεί θ ςυμφωνθκείςα αποηθμίωςθ, εφόςον 
επιςυναφκοφν τα αντίςτοιχα παραςτατικά δαπάνθσ αποηθμίωςθσ από τθν αιτοφςα, και για τθν όποια πικανι πιςτοποίθςθ 
αυτϊν, εάν τοφτο απαιτείται, αρμόδια κακίςταται θ αντίςτοιχθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ τθσ 
Περιφζρειασ Ηπείρου, και να εγκρικεί θ δαπάνθ τθσ ςυμφωνθκείςασ αποηθμίωςθσ ςε βάροσ του φορζα 072 και ΚΑΕ 0894 για τθν 
καταβολι αποηθμίωςθσ ςτθν ιδιοκτιτρια τθσ οικίασ κα Κωνςταντινιά ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ. …». 
 

5. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ και τθν πρόταςι του περί αποδοχισ τθσ γνωμοδότθςθσ τθσ Νομικισ 
Τπθρεςίασ Π.Ε. Άρτασ , ωσ ζχει 

6. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 

(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
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Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:5/28/29-5-2017) 

Αποδζχεται τθν ωσ  άνω αναγραφόμενθ (υπό ςτοιχ. 4) ειςιγθςθ- γνωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ Π.Ε. Άρτασ, με  

τα όςα ςε αυτι διαλαμβάνονται, και ειδικότερα: 

 Εγκρίνει τον εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό τθσ υποκζςεωσ, θ οποία διενιχκθ με τθν κατάκεςθ ενϊπιον του 

Μονομελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, τθσ από 02-01-2015 με αρικμό καταχ. ΑΓ3/7.1.2015 

αγωγισ τθσ Κωνςταντινιάσ Γιαννοφλα, κατοίκου Ροδαυγισ Άρτασ κατά τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, για 

αποηθμίωςθ για υλικζσ ηθμίεσ που προκλικθκαν ςτθν κατοικία τθσ αιτοφςασ, με αίτθμα τθν καταβολι ποςοφ 

αποηθμίωςθσ φψουσ 53.970,00 €, από πλθμμελι εκτζλεςθ καταςκευισ του ζργου τθσ Π.Ε. Άρτασ «Βελτίωςθ 4θσ 

Επαρχιακισ Οδοφ Άρτα – Ροδαυγι – Γζφυρα Πλάκασ (τμιμα: Ροδαυγι – ουμζςι, Α’ κλάδοσ: Ροδαυγι – 

Κακολάγκαδο»), βάςει του ςχετικοφ από 06-03-2017 αιτιματοσ τθσ ανωτζρω, και αποδεχόμενο τθν αρικμ. 

πρωτ. 18811/150/13-04-2017 γνωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ τθσ Π.Ε. Άρτασ, και τθσ νομικισ ςυμβοφλου 

κασ Ευαγγελίασ Βλάχου, ςφμφωνα με τθν οποία και για τουσ λόγουσ που αναλυτικά αναφζρονται ςϋ αυτι, 

γνωμοδοτεί ότι  ο ωσ άνω εξωδικαςτικόσ ςυμβιβαςμόσ είναι επωφελισ για τθν Περιφζρεια Ηπείρου. 

 Εγκρίνει, ςτα πλαίςια του ωσ άνω εξωδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ για τθν κατάργθςθ τθσ ανωτζρω διανοιχκείςασ 

δίκθσ, με διλωςθ παραίτθςθσ τθσ αιτοφςασ Κωνςταντινιάσ Γιαννοφλα από τθν από 02-01-2015 με αρικμό 

καταχ. ΑΓ3/7.1.2015 αγωγι τθσ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι ωσ και κάκε άλλθσ τυχόν 

αξίωςθσ από το ίδιο ηθμιογόνο γεγονόσ  κακϊσ και από τθν παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ ςτθ ςχετικι ποινικι 

δίκθ, βάςει του υπ’ αρικμ. ΕΦ 127/2015 Κλθτθρίου Θεςπίςματοσ τθσ Ειςαγγελίασ Πρωτοδικϊν Άρτασ και βάςει 

ςχετικοφ Πρακτικοφ ςυμβιβαςμοφ που κα ςυναφκεί μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και τθσ ενάγουςασ 

Κωνςταντινιάσ Γιαννοφλα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και λοιπά ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθ γνωμοδότθςθ τθσ 

Νομικισ Τπθρεςίασ Π.Ε. Άρτασ  να αποηθμιωκεί θ αιτοφςα με το ςυνολικό ποςό των 12.000,00 €, πλζον ΦΠΑ,  

εφόςον προςκομιςκοφν από αυτι και επιςυναφκοφν ςτο πρακτικό ςυμβιβαςμοφ τα αντίςτοιχα παραςτατικά 

ςχετικϊν δαπανϊν 

 Εγκρίνει τθ δαπάνθ τθσ ςυμφωνθκείςασ αποηθμίωςθσ,  ιτοι  ςυνολικοφ ποςοφ  € 12.000,00, πλζον ΦΠΑ, και τθ 

διάκεςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ (ςε βάροσ του φορζα 072 και ΚΑΕ 0892 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2017 

τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ), για τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςτθν ιδιοκτιτρια τθσ οικίασ κα 

Κωνςταντινιά Γιαννοφλα και αρμόδια για τισ ςχετικζσ ενζργειεσ κακίςταται θ αντίςτοιχθ Διεφκυνςθ 

Οικονομικοφ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  

 

θμειϊνεται ότι: 

1. Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», ψιφιςε κετικά,  ςτθ βάςθ τθσ τοποκζτθςθσ που ζκανε και ςτθν Οικονομικι Επιτροπι. 
Πιςτεφουν ότι το ηιτθμα, πολιτικά, πρζπει να κλείςει. Εξάλλου, ζχουν αποφανκεί και θ Σεχνικι Τπθρεςία και το ΣΕΕ και θ Νομικι 
φμβουλοσ ειςθγείται και δε κα πρζπει άλλο να ταλαιπωρείται ο πολίτθσ.  
Αποτελεί δζκατθσ κλάςθσ ηιτθμα και δε κα ζπρεπε το Περιφερειακό υμβοφλιο να αςχολθκεί περιςςότερο. 
 

2. Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»,  ψιφιςε επίςθσ κετικά, όπωσ τοποκετικθκε και ςτθν Οικονομικι Επιτροπι 
 
3. Η παράταξθ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», ψιφιςε κετικά, παρόλο που πιςτεφουν ότι τθν ευκφνθ τθν είχε θ ανάδοχοσ 

εταιρεία και ζγινε πλθμμελισ παραλαβι του ζργου. 
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Αυτι κα ζπρεπε να αναλάβει τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατοικίασ. 
Αλλά επειδι το Δικαςτιριο τθν ακϊωςε αρχικά και είναι δφςκολο πλζον να ελεγχκοφν κάποια πράγματα, ςυμφϊνθςαν με τθν 
ςυμβιβαςτικι λφςθ. 

 
4. Ο ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Γιολδάςθσ, ψιφιςε κετικά, ζχοντασ και ο ίδιοσ γνϊςθ τθσ περιοχισ και του  

ςυγκεκριμζνου κζματοσ που προζκυψε. 
 

5. Από τθν ψθφοφορία του κζματοσ απουςίαηε ο ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Γκοφντασ. 
 

Μειοψθφοφν: 

1. Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», θ οποία διλωςε ότι δεν ζχει πειςκεί με τα ςτοιχεία που κατατζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ. Θα 
πρζπει να προςκομιςκοφν και πρόςκετα ζγγραφα για να μπορζςουν να τοποκετθκοφν. 
Θα ιταν απαραίτθτο να κατατεκεί τόςο θ μελζτθ του ζργου που καταςτράφθκε,  όςο και θ πρωτόδικθ απόφαςθ του δικαςτθρίου 
για να ζχουν πλιρθ γνϊςθ του ςκεπτικοφ τθσ. 
Εξ άλλου, ακόμθ δεν ζχει αποφανκεί και το Διοικθτικό Δικαςτιριο, το οποίο μπορεί να αποφαςίςει υπζρ τθσ Περιφζρειασ.  
Εκείνοι μάλιςτα, εξζφραςαν τθν άποψθ ότι εναγόμενοσ είναι και θ ανάδοχθ εταιρεία του ζργου.  
Ακόμθ και το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ, ζχει κατά τθν άποψι τουσ, νομικζσ πλθμμζλειεσ. 
Ζτςι πιςτεφουν ότι αυτι τθ ςτιγμι δίνονται χριματα χωρίσ πλιρθ αιτιολόγθςθ και διαφϊνθςαν.  
 

2. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία πρότεινε τθν αναβολι τθσ απόφαςθσ, κεωρϊντασ ανεπαρκι τα 
ςτοιχεία που κατατζκθκαν και μθ τεκμθριωμζνθ τθν ειςιγθςθ. 
 Σο Περιφερειακό υμβοφλιο,  ςτα ‘’τυφλά’’ αποφάςιςε για τθ διάκεςθ αυτϊν των χρθμάτων, χωρίσ να γνωρίηει πωσ ςυνζβθκαν 
αυτά τα πράγματα, ποιανοφ είναι οι ευκφνεσ τθσ μελζτθσ , τθσ επίβλεψθσ, του αναδόχου .. 
 

 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

  ταφροσ Παργανάσ 
                    
Ακριβζσ Απόςπαςμα        
Η Πρακτικογράφοσ          Ο Γραμματζασ του  Π..  

Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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