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ΘΕΜΑ: Αίτημα για καθορισμό ή μη αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 45351/12-11-13 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
που αφορά την εξωδικαστική επίλυση διαφορών καθώς και τις διατάξεις της
περίπτωσης (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, «….απονέμεται
στην οικονομική επιτροπή η αρμοδιότητα να αποφασίζει για το δικαστικό
συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο
μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και να εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. Η ως άνω από φάση (είτε της
οικονομικής επιτροπής είτε του Δημοτικού Συμβουλίου, σε περιπτώσεις υπέρβασης
του ορίου των τριάντα χιλιάδων ευρώ) λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση
δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα αυτής».
Κατόπιν των παραπάνω σας ενημερώνουμε και σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι:
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21132/9-9-2019 αίτηση και 23087/30-9-2019 βεβαίωση

που σας επισυνάπτουμε, η κα ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ μας υποβάλει
τα κάτωθι συνημμένα δικαιολογητικά με τα οποία αιτείται τον εξώδικο συμβιβασμό
για καταβολή αποζημίωσης από ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητο της ΗΜΜ 1350 ΙΧΕ
από επίθεση σκύλου:
Αίτηση
Προσφορές Συνεργείου υπ΄αριθμ. 14963 και 14964
Άδεια Οδήγησης και ΔΑΤ της αιτούντος.
Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου του ΗΜΜ 1350
Άδεια κυκλοφορίας του ΗΜΜ 1350
Άδεια Οδήγησης και ΔΑΤ του κ. ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Φωτογραφίες ζημιάς
Χορήγηση βεβαίωσης 1019/26/407-α του ΑΤ Βεροίας.

Ο αρμόδιος υπάλληλος με το υπ΄αριθμ. ΔΥ/22-11-2019 έγγραφο του και τα
συνημμένα αυτού που σας επισυνάπτουμε, διαπίστωσε την ύπαρξη ζημιάς στο ΙΧΕ
ΗΜΜ 1350 και ακολούθως την αποκατάσταση αυτής, η αξία της οποίας ανέρχεται
στο ποσό των 197,00 ευρώ σύμφωνα με το ΤΠΥ 04Β/ΤΠΥΠ-Β07880/1-11-2019 της
ΑΘ ΠΟΔΑΣ Α.Ε.Ε.
Με την υπ΄αριθμ. ΔΥ/2-12-2019 Τεχνική ‘Έκθεση της υπηρεσίας μας και τα

συνημμένα αυτής ενημερώνουμε για την περισυλλογή ενός αδέσποτου ζώου επί της



οδού Πιερίων 95 κατόπιν αίτησης του κ. ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ενώ ο Δημοτικός
Κτηνίατρος με έγγραφά του μας ενημερώνει για το ιστορικό διαχείρισης του εν λόγω
ζώου και για το αποτέλεσμα της παρακολούθησης του.
Οι παραπάνω αιτήσεις διαβιβαστήκανε στο Γραφείο Νομικών Σύμβουλων του

Δήμου μας με το υπ΄αριθμ. ΔΥ/3-10-2019 έγγραφό μας με τα συνημμένα αυτού και
ακολούθως με την από της 4/10/2019 γνωμοδότηση μεταξύ άλλων μας ενημερώνει
ότι ‘έχω την γνώμη ότι πρέπει να κριθεί δικαστικά η εν λόγω υπόθεση και δεν μπορεί
να αποζημιωθεί συμβιβαστικά’.

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:
α) Την αποδοχή ή μη του εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Βέροιας με την κα

ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.
β) Σε περίπτωση που αποδεχτεί το αίτημα να καθορίσει το ύψος της ζημιάς

προκειμένου να δεσμευτεί η ανάλογη πίστωση και να εγκριθεί η δαπάνη, ώστε να
αποδοθεί στην αιτούσα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ,

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ και ΚΕΠ

ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ


