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ΔΠΛΛ/Κλόδος Κεντρικής Ελλάδας ΑΡ./ΗΜ.ίΔΠΛΑ/ΧΠΚΕ

Πληροφορίες : X. Μπαλαθούνη Προς : Αποδέκτες
Τηλέφωνο : 2231025969 
e-mail : C.balathouni@dei.com.gr

Περίληψη: Οδηγίες διαχείρισης Εξωδίκων* Συνεννοήσεις με Δικαστικούς Επιμελητές.

Με αφορμή το μεγάλο όγκο εξωδίκων που αποστέλλονται στο Καταστήματα του ΚΠΚΕ, 
σος επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

• Στο ΦΕΚ 709/16.03.2016 ρυθμίζονται όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις Ζώ
νες, δηλαδή:

✓ Ζώνη Α ως 12 χλμ και ποσό αμοιβής 35€ 
s Ζώνη Β ως 32 χλμ και ποσό αμοιβής 55€
✓ Ζώνη Γ ως 62 χλμ και ποσό αμοιβής 73€
✓ Ζώνη Δ από 63 χλμ και ποσό αμοιβής 95€.

• Όταν γίνονται επιδόσεις την Ιδια ημέρα (προς την Ιδια κατεύθυνση- διαδρομή), η πιο μα
κρινή επίδοση θα λαμβάνει ως αμοιβή την τιμή της προβλεπόμενης ζώνης, όλες δε οι υ
πόλοιπες θα λαμβάνουν την τιμή της Α ζώνης.

• Στις περιπτώσεις που ο πελάτης δεν βρέθηκε, στη βεβαίωση θα αναγράφεται η φράση 
(αυτολεξεί) «  ΜΗ ΕΝΤΟΠΙΣΙΜΟΣ >> και θα χρεώνεται η μισή αμοιβή της ζώνης.

• Ο κάθε δικαστικός επιμελητής θα εκδίδει ένα τιμολόγιο, με το σύνολο των επιδόσεων. Το 
τιμολόγιο θα συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα (τον οποίο έχετε ήδη) από τον οποίο 
θα προκύπτουν τα ακόλουθα:

✓ Η ημερομηνία γης επίδοσης
✓ Η ζώνη
ν' Η τιμή ζώνης
* Αν έγινε θυροκάλληση, αν εδόθη βεβαίωση κλη.

Αφού ελεγχθεί το τιμολόγιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα υπογράφεται και θα 
αποστέλλεται στον Κλάδο γιο τα περαιτέρω.

» Τα εξώδικα που θα παραδίδονται στο δικαστικό επιμελητή, θα πρέπει να επιδίδονται 
εντός δεκαπέντε ημερών, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επιστρέφονται στο 
Κατάστημα (το Κατάστημα είναι υπεύθυνο για την εμπρόθεσμη επίδοση των εξω
δίκων, την παρακολούθηση της εξέλιξής τους καθώς και για το ποια εξώδικα έ
χουν δοθεί και σε ποιόν).

Σχετικά :
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♦ To νέο ζητούμενο είναι ότι όταν σας επιστραψούν οι εκθέσεις επίδοσης, αυτές θα πρέπει 
να παραδοθούν από τους Δικαστικούς Επιμελητές και σβ ηλεκτρονική μορφή (σκανο- 
ρισμένα αρχεία ανό εξώδικο σε μορφή << pdf >> το onolo θα ονομάζεται με τον αριθ
μό παροχής του πελάτη οτο εξώδικο), δηλαδή όσες είναι οι εκθέσεις επίδοσης τόσα θα 
πρέπει να είναι και τα αρχεία <<pdf >> (σε cd). Είναι σαφές άτι αν κάποιος Δικαστικός 
Επιμελητής δεν μπορεί να δημιουργήσει ψηφιακά αρχεία, ββν θα παρολάβει «ξώδικα. 
Επίσης, γ ι ' αυτή την πρόσθετη υπηρεσία δεν θα βοθεΙ πρόσθετη αμοιβή.

« Σας παρακαλαύμε όλα τα παραπάνω να αποστέλλονται στον Κλάδο συγκεντρωτικό, (τι
μολόγιο - αναλυτικός πίνακας- εκθέσεις επίδοσης ανά αύξοντα αριθμό σύμφωνα με τον 
αναλυτικό πίνακα - cd με <<pdf>> αρχείο)

• Τέλος, σας τονίζουμε ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν ταυτόχρονα και όχι επιλεκτικά 
ανό περίπτωση.

Παραμένουμε στην διάθεση σας γιο οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

-ΚΑΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
-ΚΑΤ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
-ΚΑΤ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
-ΚΑΤ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
-ΚΑΤ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
-ΚΑΤ. ΘΗΒΑΣ

Κοινοποίηση:
-ΔΠΩΛ

Π. Παναγιωτόπουλος 
Δ/ντής Κλάδου Μακεδονίας - θοόκπς 

ασκών καθήκΟντο και 
Διευθυντή Κλάδου Κεντρικής Ελλάδας

Αποδέκτες;
-ΚΑΤ. Α* ΛΑΡΙΣΑΣ 
-ΚΑΤ. Α ‘ ΛΑΜΙΑΣ 
-ΚΑΤ. Α ’ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
-ΚΑΤ. ΒΟΛΟΥ
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