
ΘΕΜΑ: «Αίτημα του κ. Αναστάσιου Θαλαλαίου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή 
αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της»

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». 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18141/14-09-2020 αίτηση του ο κ. Αναστάσιος 
Θαλαλαίος, ισχυρίζεται, ότι υπέστη βλάβη το υπ’ αριθμ ΝΙΖ 1777 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, 
επειδή έπεσε σε λακκούβα με αποτέλεσμα να καταστραφεί το μπροστινό αριστερό 
ελαστικό  και ζητά από το Δήμο αποζημίωση συνολικού ποσού 60,00€, για την 
αντικατάστασή του.
           Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία που έκανε  διαπίστωσε  ότι στο συγκεκριμένο 
σημείο, πράγματι υπήρχε λακκούβα η οποία  θα αποκατασταθεί άμεσα.

Η παραπάνω αίτηση διαβιβάστηκε στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου μας, ο οποίος 
γνωματεύει ότι όταν η υπαιτιότητα είναι του οδικού μας δικτύου ο παθών πρέπει να 
αποζημιώνεται.

Σύμφωνα με την  υπ΄αριθ. 766/2015 απόφαση της Ο.Ε και το υπ’ αριθμ 
ΔΥ/22.07.15 έγγραφο  της Ο.Ε σας διαβιβάζουμε 
Α. Δικαιολογητικά από ενδιαφερόμενο
 Αίτηση
 Άδεια κυκλοφορίας
 Ασφαλιστήριο οχήματος
 Δελτίο οδικού  τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών, 
 Φωτογραφίες ζημιάς
 Φωτογραφίες λακκούβας
 Το υπ’ αριθμ. 13397/11-09-2020 τιμολόγιο.
 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι παρέλαβε τη γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου καθώς και το υπ’ αριθμ ΔΥ/22-07-2015 έγγραφο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα: Τεχνικό-Συντήρησης έργων (Γ/1α)
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.:   59100, Βέροια
Πληροφορίες: Παυλοπούλου
Τηλ : 2331350566
e-mail:pavlopouloy@veria.gr

                         

                  Βέροια,     13-10-2020
                                          Αρ. Πρωτ. Δ.Υ 

        Προς :

             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Β1. Τεχνική  Έκθεση
Β2. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου

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

Αναστάσιο Θαλαλαίο να καθορίσει το ύψος της ζημιάς προκειμένου να δεσμευτεί η 
ανάλογη πίστωση και να εγκριθεί η δαπάνη, ώστε να αποδοθεί στον αιτούντα.

              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
        ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

       ΠΑΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ           
    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
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