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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. 14824/3-8-2020 αίτηση που σας επισυνάπτουμε, ο κ. 

ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, μας υποβάλει τα κάτωθι συνημμένα 
δικαιολογητικά με τα οποία αιτείται τον εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή 
αποζημίωσης που ανέρχεται στο ποσό των 214,00 ευρώ για καταβολή αποζημίωσης 
από ζημιά που υπέστη το όχημα του από αδέσποτο σκύλο:

1. Αίτηση
2. Άδεια κυκλοφορίας του δίκυκλου ΗΜΡ660
3. Άδεια οδήγησης 
4. Δελτίο ταυτότητας 
5. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
6. Δελτίο Οδικού Τροχαίου
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.105 αυτόπτη μάρτυρα
8. Προσφορά - Προτιμολόγιο 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την από της 30/7/2020 (αριθμ. πρωτ. 14824/3-8-2020) αίτηση του κ. 

ΠΑΤΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ενημερωθήκαμε για την ζημιά που υπέστη το 
δίκυκλο του αιτούντος κατόπιν σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο μεγάλου μεγέθους 
επί της οδού Στρατού στην ΤΚ Βέροιας και την απαίτηση για εξώδικο συμβιβασμό και 
την καταβολή αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές στο παραπάνω όχημα από επίθεση 
αδέσποτου σκύλου.



Με το υπ΄αριθμ 14824/4-8-2020 έγγραφο μας ενημερώθηκε το συνεργείο 
περισυλλογής του Δήμου σχετικά με την περισυλλογή του επιθετικού σκύλου που 
συγκρούστηκε με το όχημα του κ. ΠΑΤΡΙΚΑ.

Με το υπ΄αριθμ. 18083/11-9-2020 έγγραφό μας, ενημερώνουμε τον αιτούντα 
σχετικά με την μη περισυλλογή του επιθετικού σκύλου ως αδέσποτου λόγω μη 
εντοπισμού του στην περιοχή και ζητείται η συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων 
(ΕΛΛΑΣ και Δημοτική Αστυνομία) για την πιθανή περίπτωση το ζώο να είναι 
δεσποζόμενο.  

Με το υπ΄αριθμ. ΔΥ/11-9-2020 έγγραφο μας, όλα τα παραπάνω διαβιβαστήκανε 
στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας και ζητήθηκε η παροχή γνωμοδότησης.

Ακολούθως το Γραφείο Νομικών Σύμβουλων του Δήμου μας με την από  
21/9/2020 γνωμοδότηση μεταξύ άλλων μας ενημερώνει ότι ‘έτσι ακόμα και εάν 
συντρέχουν τα ανωτέρω και ευθυνόμαστε νομικά, όπως παραπάνω αναλυτικά 
παρατέθηκε, πλην όμως είναι απαραίτητο να ελεγχθεί και ουσιαστικά εάν πραγματικά 
η επικαλούμενη ζημιά είναι του αιτούμενου ύψους, αφού το ότι προξενήθηκε από 
αδέσποτο σκύλο, κατ’ αρχήν προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση συναδέλφου του 
αιτούντα, έλεγχος του ύψους της ζημιάς που κατ αρχήν γίνεται από το αρμόδιο 
δικαστήριο, πλην έχω την γνώμη ότι εάν αποδέχεται να πληρωθεί ο Δημότης, 
περιορίζοντας κατά τι την απαίτηση του, όπως την προτιμολόγησε και προσάγοντας 
σχετικό τιμολόγιο, να χωρήσετε σε εξώδικη καταβολή έτσι ώστε να αποφύγει αυτός 
την ταλαιπωρία και η υπηρεσία την ενδεχόμενη καταβολή μεγαλύτερου ποσού.’

Με την από της 22/9/2020 (αριθμ. πρωτ. 18772/22-9-2020) αίτηση ο κ. 
ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ μας ενημερώνει ότι ολοκληρωθήκανε οι 
εργασίες επισκευής/ αποκατάστασης των ζημιών του οχήματος του, η αξία της 
οποίας ανέρχεται στο ποσό των 214,00 ευρώ σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα 
παραστατικά (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσίας της 22/9/20 (μαζί με βεβαίωση του 
προμηθευτή) αξίας 80,00 ευρώ και η απόδειξη ταμειακής για ανταλλακτικά της 
22/9/2020 (μαζί με Δελτίο Αποστολής της 22/9/2020) αξίας 134,00 ευρώ) ενώ εκτός 
του αιτούντος ποσού των 214,00 ευρώ για αποζημίωση έχουν γίνει επιπλέον  
εργασίες αξίας 50,00 ευρώ τις οποίες κατέβαλε ο κ. ΠΑΤΡΙΚΑΣ διότι δεν είχαν αρχικά 
εντοπισθεί.

Τέλος ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων με 
το υπ΄αριθμ. ΔΥ/13-10-2020 εγγράφου του διαπίστωσε αρχικά την ύπαρξη της 
ζημιάς  και ακολούθως την αποκατάσταση αυτής και κρίνει ότι η συνολική αξία της 
επισκευής (214,00 ευρώ) ανταποκρίνεται σε τρέχουσες τιμές αγοράς. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει:

α) Την αποδοχή ή μη του εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Βέροιας με τον κ. 
ΠΑΤΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

 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 στον αιτούντα.

                                                         ΜΕΔ
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

     ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ, 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ και ΚΕΠ
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