EΙPHNOΔI ΚΕΙΟ ΞΥΛΟ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚοΥΣιΑ ΔιΚΑιοΔοΣιΑ (Ν.

3869/201 0)

Αριθμüò Απüφασηò Δ6Ι Ζοιτ
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣυγκροτÞθηκε απü τη Δüκμη Ειρηνοδßκη ΞυλοκÜστρου Μαρßα

- Αμαλßα

ΝταÞ,

που ορ[στηκε με πρÜξη τηò Διευθýνουσαò το Πρωτοδικεßο Κορßνθου ΠροÝδρου
Πρωτοδικþν, και τη ΓραμματÝα ΕιρÞνη ΣιγÜλα.

Συνεδρßασε δημüσια στο ακροατÞριü του στιò º7 Νοεμβρßου 20º6 για να
δικÜσει την παρακÜτω υπüθεση μεταξý:
Του αιτοýντοò: Δημητρßου ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝικολÜου, κατοßκου ΣυκιÜò ΔÞμου

ΞυλοκÜστρου Ευρωστßνηò Κορινθßαò, με Α.Φ.Μ.

0318108θ0,

ο

οποßοò

παραστÜθηκε μετÜ τηò πληρεξουσßαò δικηγüρου του ΕλÝνηò Μεζßνη (βλ, υπ' αριθ.
ΛOOθ53'Ι ΓραμμÜτιο ΠροκαταβολÞò Εισφορþν & ΕνσÞμων εκδüσεωò του ΔΣΚορ)
και κατÝθεσε Ýγγραφεò προτÜσειò,

Τηò μετÝχουσαò στη δßκη πιστþτριαò - καΘ' ηò η αßτηση, η οποßα κατÝστη
διÜδικοò μετÜ τη νüμιμη κλÞτευσÞ τηò (Üρ.4 παρ,5 και 5 παρ, ,Ι Ν.386θ/20,10),
Þτοι τηò ανþνυμηò τραπεζικÞò εταιρßαò με την επωνυμßα «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικü τßτλο «EUROBANK
ERGASIAS» (πρþην «ΤρÜπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανþνυμη Εταιρßα», με

Α.Φ.Μ. Οθ4Ο14250, που εδρεýει στην ΑθÞνα (¼θιυνοò 8), üπωò νüμιμα
εκπροσωπεßται, η οποßα παραστÜθηκε διÜ τηò πληρεξουσßαò δικηγüρου τηò
ΣτυλιανÞò Γκοýμα (βλ, υπ' αριθ. ΛΟΟθ224 ΓραμμÜτιο ΠροκαταβολÞò Εισφορþν &

ΕνσÞμων εκδüσεωò του ΔΣΚορ) και κατÝθεσε Ýγγραφεò προτÜσειò.

Ο αιτþν Üσκησε ενþπιον του παρüντοò Δικαστηρßου την απü 29-12-2015

με

αριθ. καταθ, 200/31-12-2015 αßτησÞ του, διαδικασßαò εκουσßαò δικαιοδοσßαò, που
προσδιορßστηκε αρχικþò για τη δικÜσιμο τηò ,16ηò-6-2Ο16 και κατüπιν αναβολÞò

για τη δικÜσιμο που αναφÝρεται στην αρχÞ τηò παροýσαò, οπüτε η υπüθεση
εκφωνÞθηκε νüμιμα απü τη σειρÜ εγγραφÞò τηò στο οικεßο πινÜκιο και
συζητÞθηκε, üπωò σημειþνεται στα πρακτικÜ. ΚατÜ τη συζÞτηση τηò υπüθεσηò,
οι πληρεξοýσιοι δικηγüροι των παρασταθÝντων στη δßκη διαδßκων ανÝπτυξαν τουò

ισχυρισμοýò τουò και ζÞτησαν να γßνουν δεκτοß αυτοß, καθþò και üσα αναφÝρονται

στιò Ýγγραφεò προτÜσειò τουò και στα πρακτικÜ δημüσιαò συνεδρßασηò τηò
παροýσαò δßκηò.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Απü το συνδυασμü των Üρθρων 216,747 παρ. 2 ΚΠολΔ και 4 παρ.
386θΙ201Ο, προκýπτει üτι

'Ι του Ν.

η αßτηση του οφειλÝτη για την υπαγωγÞ του

στιò

ρυθμßσειò του Ν.386θ/201Ο (που κατατÝθηκε μετÜ την Ýναρξη ισχýοò του Ν.
4336Ι2015, üπωò εßναι η Ýνδικη αßτηση) για να εßναι ορισμÝνη, πρÝπει να περιÝχει
τα παρακÜτω ουσιþδη στοιχεßα: α) την περιουσιακÞ κατÜσταση του ιδßου και του/

τηò συζýγου και τα πÜσηò φýσεωò εισοδÞματÜ τουò, β) τουò πιστωτÝò και τιò
απαιτÞσειò τουò, αναλυüμενεò σýμφωνα με τα οριζüμενα στιò παρ. 4 και 4Ο του
Üρ. 2 του Ν. 386θ/20'ΙΟ, γ) τυχüν μεταβιβÜσειò εμπρÜγματων δικαιωμÜτων του επß

ακινÞτων, στιò οποßεò προÝβη την τελευταßα τριετßα πριν απü την ημερομηνßα
κατÜθεσηò τηò αßτησηò και δ) τυχüν αßτημα για διαγραφÞ των χρεþν του κατÜ τα

οριζüμενα στο Üρ.5 του Ν.386θ/2010 Þ σχÝδιο για τη διευθÝτηση των οφειλþν
του, που λαμβÜνει υπüψη με εýλογο τρüπο και συσχÝτιση τα συμφÝροντα των

πιστωτþν, την περιουσßα, τα εισοδÞματα και τιò δαπÜνεò διαβßωσηò του ßδιου και
τηò οικογÝνειÜò του και την προστασßα τηò κýριαò κατοικßαò του, σýμφωνα με τα

προβλεπüμενα στην παρ. 2 του Üρ, θ του Ν. 386θ/201Ο, ΠÝραν των ανωτÝρω, για
το ορισμÝνο του εισαγωγικοý δικογρÜφου, πρÝπει να αναφÝρεται σε αυτü η απü
μÝρουò του αιτοýντοò φυσικοý προσþπου μüνιμη και γενικÞ (üχι απλÞ) αδυναμßα

2ο ωýλλο τηò υπ'

αοιθ. 3

6

t20,º7 απüφασηò του Ειρηνοδικεßου ΞυλοκÜστρου

(Εκουσßα Δικαιοδοσßα - Ν. 386θ/2010)

πληρωμÞò των ληξιπρüθεσμων οφειλþν του, καθþò και το γεγονüò üτι δεν Ýχει
πτωχευτικÞ ικανüτητα. ΛοιπÜ στοιχεßα, üπωò ο χρüνοò ανÜληψηò των δανειακþν
υποχρεþσεων, οι λüγοι που τον οδÞγησαν στην αδυναμßα πληρωμÞò των χρεþν

του, καθþò και τα πραγματικÜ περιστατικÜ που καταδεικνýουν τη μüνιμη και
γενικÞ αδυναμßα αποπληρωμÞò των οφειλþν του δεν αποτελοýν απαιτοýμενα
στοιχεßα για το ορισμÝνο τηò αßτησηò κατ'Üρθρ 4 παρ. 1 Ν.3869/201Ο, αλλÜ
ανÜγονται στην ουσιαστικÞ βασιμüτητÜ τηò και συνιστοýν αντικεßμενο τηò
αποδεικτικÞò διαδικασßαò (ΑΠ 64Ι2017, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ). Συναφþò, για τον ßδιο
λüγο δεν απαιτεßται να αναφÝρεται στο εισαγωγικü δικüγραφο τηò αßτησηò οýτε

η

αιτßα λÞψηò εκÜστου δανεßου, καθüσον το εν λüγω στοιχεßο δεν ανÜγεται στα
απαιτοýμενα εκ του Üρ.4 Ν.3869/2010, σε κÜθε, δε, περßπτωση, αποτελεß
γεγονüò που θα προκýψει απü την αποδεικτικÞ διαδικασßα.

ο αιτþν, με Την υπü Κρßση αßτησÞ του, κατÜ Τη δÝουσα

εΚτßμηση του

περιεχομÝνου αυτÞò, εκθÝτει üτι εßναι φυσικü πρüσωπο, χωρßò πτωχευτικÞ
ικανüτητα και επικαλεßται μüνιμη και γενικÞ αδυναμßα πληρωμÞò των
ληξιπρüθεσμων χρηματικþν οφειλþν του προò την πιστþτριÜ του, που
αναφÝρεται στην περιεχüμενη στην αßτηση αναλυτικÞ κατÜσταση και την οποßα
κλÞτευσε νομοτýπωò και εμπροθÝσμωò στη δßκη (βλ. υπ'αριθ, 4055Γ'Ι11-1-2016

Ýκθεση επßδοσηò τηò δικαστικÞò επιμελÞτριαò του Εφετεßου Ναυπλßου Μαρßαò
ρυθμιστεß το επßδικο χρÝοò του κατÜ το Ν.
3S69/2010, με τη χορÞγηση τριετοýò περιüδου χÜριτοò, την εξαßρεση απü τη
ρευστοποßηση τηò κýριαò κατοικßαò του, αλλÜ και τηò λοιπÞò ακßνητηò και κινητÞò
Σκιαδοποýλου). ΖητÜ, δε,

να

περιουσßαò του, καθþò και να αναγνωριστεß üτι με την τÞρηση τηò ρýθμισηò των
οφειλþν του θα απαλλαγεßαπü τα χρÝη του προò την καθ' ηò.
Με το παραπÜνω περιεχüμενο και αιτÞματα, η υπü κρßση αßτηση παραδεκτþò
και αρμοδßωò φÝρεται για συζÞτηση ενþπιον του Δικαστηρßου τοýτου τηò
κατοικßαò του αιτοýντοò, κατÜ τη διαδικασßα τηò εκοýσιαò δικαιοδοσßαò (Üρ.3 Ν.

3869/20'Ι0 σε συνδυασμü με Üρ.739επ. ΚΠολΔ), απü τη, δε, αυτεπÜγγελτη
Ýρευνα του Δικαστηρßου στα τηροýμενα αρχεßα προÝκυψε üτι δεν εκκρεμεß Üλλη
σχετικÞ αßτηση του αιτοýντοò στο ΔικαστÞριο αυτü Þ σε Üλλο Ειρηνοδικεßο τηò
χþραò, οýτε Ýχει εκδοθεß προγενεστÝρωò απüφαση για τη διευθÝτηση των
οφειλþν του με απαλλαγÞ του απü υπüλοιπα χρεþν (βλ, την υπ' αρ. 78Ι11-12Ο17 βεβαßωση τηò κ. ΠροΤσταμÝνηò του ΤμÞματοò Ρýθμισηò Οφειλþν του

ο αιτþν προσκüμισε παραδεκτþò, κατÜ την
κατÜθεση τηò κρινüμενηò αßτησηò, üλα τα αναγκαßα. κατÜ την κρßση του
Ειρηνοδικεßου Αθηνþν). ΕπΙσηò,

Δικαστηρßου, συνοδευτικÜ Ýγγραφα και δικαιολογητικÜ που προβλÝπονταΙ απü το

Üρ.4 του Ν.3869/20'ΙΟ σε συνδυασμü με την υπ'αριθ.7534Ι20-8-2Ο15 ΚΥΑ.
ΠεραιτÝρω, η Ýνδικη αßτηση εßναι αρκοýντωò ορισμÝνη, δοθÝντοò üτι
περιλαμβÜνονται σε αυτÞ üλα τα στοιχεßα του Üρθρου 4 παρ. 1 Ν.3869Ι2010,
απορριπτομÝνου του περß του αντιθÝτου ισχυρισμοý τηò καθ' ηò. ΣυγκεκριμÝνα,

η

καθ' ηò ισχυρßζεται üτι το υπü κρßση δικüγραφο εßναι αüριστο, επειδÞ δεν
μνημονεýονται σε αυτü, κατÜ τρüπο αναλυτικü, τα γεγονüτα που οδÞγησαν τον
α|τοýντα σε μüνιμη και γενικÞ αδυναμßα πληρωμþν, οýτωò þστε να καταδειχθεß

η

περιÝλευσÞ του απü την κατÜσταση δυνατüτηταò πληρωμÞò των οφειλþν του
στην κατÜσταση αδυναμßαò πληρωμþν, αλλÜ οýτε και η αιτßα λÞψηò των
επßδικων δανεßων. Πλην, üμωò, ο ισχυρισμüò αυτüò κρßνεται απορριπτÝοò στο
σýνολü του ωò νüμω αβÜσιμοò, διüτι üλα τα ωò Üνω στοιχεßα συνιστοýν γεγονüτα

τα οποßα θα προκýψουν απü την αποδεικτικÞ διαδικασßα και δεν αποτελοýν
ουσιþδη στοιχεßα του δικογρÜφου, κατ'Üρ,4 παρ.'Ι Ν.386θ/2ΟlΟ, μüνη δε η
παρÜλειψη αυτþν δεν καθιστÜ τοýτο (δικüγραφο) αüριστο και Üρα απαρÜδεκτο,

κατÜ τα εκτεθÝντα στην προηγηθεßσα μεßζονα σκÝψη. ΠροσÝτι, η κρινüμενη
αßτηση εßναι νüμιμη, ερειδüμενη στιò διατÜξειò των Üρ. 1,4,5,8 και θ του Ν.
3869/2010 (üπωò ßσχυαν μετÜ την αντικατÜστασÞ τουò απü το Ν.4336/2Οº5),
πλην: (α) του αιτÞματοò εξαßρεσηò απü την εκποßηση τηò λοιπÞò, πλην τηò κýριαò
κατοικßαò, ακßνητηò και κινητÞò περιουσßαò του, το οποßο κρßνεται απορριπτÝο ωò

μη νüμιμο, διüτι απü τη σαφÞ διατýπωση του Üρ. θ παρ.2 Ν.386θ/2010
συνÜγεται üτι υπÜρχει δυνατüτητα αιτÞματοò απü μÝρουò του οφειλÝτη για
εξαßρεση απü τη ρευστοπο[ηση μüνο τηò κýριαò κατοικßαò του, ενþ δεν δýναται
να ζητÞσει την εξαßρεση Üλλου ακινÞτου Þ την εξαßρεση απü την εκποßηση

κινητþν πραγμÜτων και (β) του αιτÞματοò

να απαλλαγεß ο αιτþν απü

το

υπüλοιπο των οφειλþν του δυνÜμει του Üρ.11 του Ν.3869/20'ΙΟ, το οποßο
κρßνεται απορριπτÝο ωò απαρÜδεκτο, διüτι ασκεßται πρüωρα και χωρßò να
πληροýνται οι προò τοýτο προýποθÝσειò, δοθÝντοò üτι κατÜ το Üρ. 1º παρ.1 του

Ν. 3869/20º0, το αßτημα απαλλαγÞò απü κÜθε υπüλοιπο οφειλÞò αποτελεß
αντικεßμενο μεταγενÝστερηò αιτÞσεωò του οφειλÝτη-αιτοýντοò, η οποßα
υποβÜλλεται στο ΔικαστÞριο μετÜ την κανονικÞ εκτÝλεση απü αυτüν üλων των
υποχρεþσεων που επιβÜλλονται με την απüφαση που εκδßδεται επßτηò αιτÞσεωò
του

Üρ,4 παρ. º του

Ν.3869/201Ο (ΕιρΡοδ 19/2Ο12 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). ΚατÜ τα

, 36 ι2οl7ατ
λοιπÜ, κατÜ το μÝροò που κρßθηκε παραδεκτÞ καß νüυιμη η Ýνδικη αßτηση, πρÝπει
να ερευνηθεß περαιτÝρω ωò προò την ουσιαστικÞ τηò βασιμüτητα, εφüσον δεν
επιτεýχθηκε δικαστικüò συμβιβασμüò μεταξý του αιτοýντοò και τηò καθ'
ηò
πιστþτριαò.

ΚατÜ τη συζÞτηση τηò υπüθεσηò στο ακροατÞριο του Δικαστηρßου τοýτου
η
καθ' ηò, με προφορικÞ δÞλωση τηò πληρεξουσßαò δικηγüρου τηò, η οποßα

καταχωρÞθηκε στα ταυτÜριθμα με την παροýσα πρακτικÜ συνεδρßασηò, αλλÜ και

με Τιò εμπροθÝσμωò και νομοτýπωò κατατεθεßσεò Ýγγραφεò προτÜσειò

τηò,

αρνÞθηκε την υπü κρßση αßτηση ωò νüμω και ουσßα αβÜσιμη και προÝβαλε την,
κατÜ τα ανωτÝρω, Ýνσταση αοριστßαò αυτÞò, η οποßα απορρßφθηκε σýμφωνα

τα

με

η καθ' ηò προÝβαλε Ýνσταση περß δüλιαò
περιÝλευσηò του αιτοýντοò σε αδυναμßα πληρωμþν, με την αιτιολογßα üτι
προÝβλεψε το αποτÝλεσμα τηò αδυναμßαò πληρωμÞò των χρεþν του,
προεκτεθÝντα. ΕπιπλÝον,

λαμβανομÝνων υπüψη των αναγκþν που ο ßδιοò δημιοýργησε σε συνÜρτηση
με
Τα ΠρΟΚαθΟρΙσμÝνα εΙσοδÞματÜ του, πλην, üμωò, αποφÜσισε να λÜβει το επßδικο
δÜνειο και εν συνεχεßα να παýσει την αποπληρωμÞ του χωρßò προηγουμÝνωò να

ζητÞσει

απü την καθ'ηò

μοναδικÞ πιστþτριÜ του τη ρýθμιση αυτοý.

ΕΠΙΠροσθÝτωò, η καθ' ηò ισχυρßστηκε üτι ο αιτþν παρÝβη το καθÞκον ειλικρßνειαò

που επιτÜσσει ο Ν.3869/2ΟºΟ, με το σκεπτ|κü üτι αποκρýπτει την πραγματικÞ
οικονομικÞ του κατÜσταση, αφοý απü το 2Ο11, οπüτε υπÝστη σημαντικÞ
μεßωση
μισθοý, κατÝβαλε κανονικÜ τη συμφωνηθεßσα δüση Ýωò και το ΝοÝμβριο του
2015 καΙ επΙπλÝον διüτι δεν αναφÝρει στην Ýνδικη αßτηση την κυριüτητÜ του επß
του ΙΧΕ οχÞματüò του. Αμφüτερεò οι προαναφερθεßσεò ενστÜσειò προβÜλλονται

παραδεκτþò και νομßμωò, ερειδüμενεò η μεν πρþτη στο Üρ. 1, η δε δεýτερη στο
Üρ. 10 του Ν. 3869/2010 και θα ερευνηθοýν κατωτÝρω ωò προò την ουσιαστικÞ
τουò βασιμüτητα. ΤÝλοò, η καθ' ηò προÝβαλε την Ýνσταση περß καταχρηστικÞò
Üσκησηò δικαιþματοò (ΑΚ 281) απü μÝρουò του αιτοýντοò, συνιστÜμενη στην
ηθελημÝνη και σκüπιμη απραγßα του να ρυθμßσει εξωδικαστικþò την οφειλÞ του
ÝναντΙ τηò καθ' ηò, η οποßα αποτελεß τη μοναδικÞ του πιστþτρια, αλλÜ αγτ' αυτοý

στην επιλογÞ του να καταφýγει στο Ν.3869/2Ο10 για τη ρýθμιση του επßδικου
χρÝουò του. Η Ýνσταση αυτÞ, η οποßα στρÝφεται κατÜ του δικονομικοý

δικαιþματοò του αιτοýντοò περß Üσκησηò τηò Ýνδικηò αßτησηò, πρÝπει να
απορριφθεß ωò απαρÜδεκτη, διüτι η απαγüρευση τηò Üσκησηò του δικαιþματοò,

που ορßζει το Üρθρο 281 ΑΚ, με τουò üρουò που αυτü προβλÝπει,

εßναι

παραδεκτÞ μüνο για δικαßωμα, το οπο[ο απορρÝει απü διατÜξειò ουσιαστικοý
νüμου και üχι απü διατÜξειò δικονομικÝò (βλ. ΑΠ 1ΟΟ6/1999, ΕλλΔνη 40,º718), Σε
κÜθε, δε, περßπτωση, η Üσκηση απü τον αιτοýντα του Ýνδικου δικαιþματüò του να
ρυθμßσει τα χρÝη του με απαλλαγÞ απü αυτÜ, δυνÜμει του Ν.386θ/201Ο και με τιò

διασφαλßσειò που

ο

τελευταßοò εγγυÜται, συνιστÜ αναφαßρετο δικαßωμÜ του,

απορρÝον ευθÝωò απü το Üρ. 20 του ΣυντÜγματοò και το κοινωνικü κρÜτοò
δικαßου. ΕξÜλλου, η υπερχρÝωση των πολιτþν και ο εξ αυτÞò αποκλεισμüò τουò

απü την οικονομικÞ και κοινωνικÞ αδρÜνεια οδÞγησε στη θÝσπιση

του

εφαρμοζüμενου με την παροýσα Νüμου, με σκοπü την απελευθÝρωση των
οφειλετþν απü την κατÜσταση παραγωγικÞò αδρÜνειαò και εγκλωβισμοý στην
οποßα Ýχουν περιÝλθει και την επανεκκßνηση τηò οικονομßαò.

Απü την ανωμοτß κατÜθεση του αιτοýντοò στο ακροατÞριο αυτοý
Δικαστηρßου

η οποßα περιÝχεται στα

του

ταυτÜριθμα με την παροýσα πρακτικÜ

δημüσιαò συνεδρßασηò, üλα ανεξαιρÝτωò τα Ýγγραφα που παραδεκτþò
νομßμωò προσκομßζουν και επικαλοýνται

οι διÜδικοι εßτε για να

και

ληφθοýν

αυτοτελþò υπüψη ωò αποδεικτικÜ στοιχεßα εßτε ωò δικαστικÜ τεκμÞρια, μερικÜ εκ

των οποßων μνημονεýονται κατωτÝρω, χωρßò, ωστüσο, να παραλεßπεται κανÝνα
για την ουσιαστικÞ διÜγνωση τηò διαφορÜò, τιò Ýγραφεò προτÜσειò των διαδßκων,
τιò ομολογßεò που συνÜγονται απü τουò ισχυρισμοýò των διαδßκων (Üρθρο 261
ΚΠολΔ), τα διδÜγματα τηò κοινÞò πεßραò που λαμβÜνει υπüψη του το δικαστÞριο

αυτεπαγγÝλτωò και την εν γÝνει διαδικασßα, αποδεßχθηκαν, κατÜ την κρßση του
Δικαστηρßου, τα κÜτωθι: Ο αιτþν ε[ναι 62 ετþν (γεννηθεßò το Ýτοò 1θ56), Ýγγαμοò
με τη Γεωργ[α Λιανοý απü το Ýτοò 1θ84 και απü τον εν λüγω γÜμο τουò Ýχουν
αποκτÞσει δýο (2) τÝκνα, το Νικüλαο, ηλικßαò σÞμερα 31 ετþν και την ΕιρÞνη,
ηλικßαò σÞμερα 29 ετþν (βλ την απü 25-11-2015 βεβαßωση οικογενειακÞò
κατÜστασηò, εκδüσεωò απü το ΤμÞμα ΑστικÞò και ΔημοτικÞò Κατ/σηò του ΔÞμου

ΞυλοκÜστρου - Ευρωστßνηò). Ο αιτþν διαμÝνει με τη σýζυγü του και τα ενÞλικα

τÝκνα τουò σε ακßνητο ιδιοκτησßαò του, ευρισκüμενο στη ΣυκιÜ του ΔÞμου
ΞυλοκÜστρου

-

Ευρωστßνηò, Ο αιτþν εργÜζεται αδιαλεßπτωò, απü το 1θ85 Ýωò

και σÞμερα, στο Δασαρχεßο ΞυλοκÜστρου Κορινθßαò, ωò υπÜλληλοò κλÜδου ΔΕ

ο δε μηνιαßοò μισθüò του εκ τηò εν λüγω εργασßαò του ανÝρχεται
σÞμερα στο ποσü των θ8º,3θ ευρþ «καθαρÜ» (βλ την απü 17-10-2016
βεβαßωση αποδοχþν που προσκομßζει μετ' επικλÞσεωò ο αιτþν). Πλην του
τεχνικþν,

ανωτÝρω μισθοý δεν αποδεßχθηκε üτι ο αιτþν διαθÝτει Ýτερη πηγÞ εισοδÞματοò.
Η σýζυγοò του αιτοýντοò, ηλικßαò σÞμερα 52 ετþν, εΙναι Üνεργη απü το Ýτοò

(Εκουσßα Δικαιοδοσßα - Ν. 3869/2010)

2011, εγγεγραμμÝνη στα οικεßα μητρþα ανÝργων του ΟΑΕΔ (βλ. ενδεικτικÜ τιò

απü θ-12-2015 και

14-11-2Ο16 βεβαιþσειò ανεργßαò, εκδüσεωò του ΟΑΕΔ).

ΜοναδικÞ εξαßρεση στην προαναφερθεßσα μακροχρüνια ανεργßα τηò υπÞρξε το

χρονικü διÜστημα απü 20-6-2016 Ýωò 25-9-2016, κατÜ το οποßο εργÜστηκε ωò
υπÜλληλοò μερικÞò απασχüλησηò (δυνÜμει σχετικÞò σýμβασηò αορßστου
χρüνου), στην ξενοδοχειακÞ εταιρßα «LlDO Α.Ε.», Ýναντι μικτοý μηνιαßου μισθοý
ποσοý 425,50 ευρþ (βλ. την απü 25-θ-2016 καταγγελßα σýμβασηò εργασßαò
αορßστου χρüνου χωρßò προειδοποßηση

-

Üτακτη καταγγελßα). Σημειþνεται üτι

ενüψει τηò ηλικßαò τηò συζýγου του αιτοýντοò (52 ετþν), η εýρεση εργασßαò και

δη στον τομÝα του τουρισμοý, στον οποßο απασχολοýταν στο

παρελθüν,

καθßσταται ιδιαιτÝρωò δυσχερÞò, καθüσον, κατÜ τα διδÜγματα τηò κοινÞò πεßραò,

οι εργοδüτεò προτιμοýν Üτομα νεαρüτερηò ηλικßαò. Ενüψει των ανωτÝρω,

η

σýζυγοò του αιτοýντοò δεν διαθÝτει ατομικü εισüδημα, ενþ επßσηò δεν διαθÝτει
οýτε περιουσßα. Επßσηò, αμφüτερα τα ενÞλικα τÝκνα του αιτοýντοò εßναι Üνεργα

(βλ υπ' αριθ. πρωτ.

22Ι2016100002θ68735θ

και

22Ι2016100002θ687220

βεβαιþσειò ανεργßαò, αμφüτερεò εκδüσεωò απü τον ΟΑΕΔ), ενþ παρÜ τιò
προσπÜθειεò που καταβÜλλουν για εξεýρεση αμειβüμενηò εργασßαò, τοýτο Ýχει
καταστεß ανÝφικτο, λüγω τηò εν γÝνει οικονομικÞò κρßσηò και των περιορισμÝνων

θÝσεων εργασßαò και προσλÞψεων, με αποτÝλεσμα τα εισοδÞματÜ τουò να εßναι
μηδενικÜ. Εξαιτßαò, δε, τηò παντελοýò Ýλλειψηò εισοδÞματοò τηò συζýγου του
αιτοýντοò, δοθÝντοò üτι τα Ýσοδα που αποκüμισε απü την παραπÜνω τρßμηνη

θερινÞ απασχüλησÞ τηò, λüγω μη σταθερüτηταò και μονιμüτητÜò τουò, δεν
μποροýν να λογιστοýν ωò τακτικü εισüδημα, αλλÜ και των μηδενικþν
εισοδημÜτων των τÝκνων του, ο μηνιαßοò μισθüò του αιτοýντοò, ýψουò θ81,3θ
ευρþ, συνιστÜ το μοναδικü οικογενειακü Ýσοδο, βÜσει του οποßου καλýπτεται το

σýνολο των οικογενειακþν δαπανþν διαβßωσηò, το οποßο ανÝρχεται σÞμερα
μηνιαßωò στο ποσü των 800€ περßπου και αναλýεται ωò εξÞò: ποσü 400€ για

δαπÜνεò διατροφÞò, ποσü 250€

για

λογαριασμοýò κοινÞò ωφÝλειαò,

τηλεπικοινωνιþν και δαπÜνεò θÝρμανσηò και φορολογικÝò υποχρεþσειò, καθþò
και 150€ για Ýνδυση, υπüδηση, δαπÜνεò μετακßνησηò και λοιπÜ Ýξοδα,

Απü τα προσκομιζüμενα φορολογικÜ στοιχεßα του αιτοýντοò, προκýπτει üτι

η

εισοδηματικÞ του κατÜσταση σημεßωσε κατακüρυφη πτþση απü το Ýτοò 20'12 και

εφεξÞò, η οποßα οφεßλεται στην περικοπÞ του μισθοý του σε συνδυασμü με την
αýξηση των κρατÞσεων (εισφορÜ αλληλεγγýηò και αýξηση φüρου εισοδÞματοò),

καθþò και στην κατÜργηση των δþρων εορτþν και επιδομÜτων αδεßαò.
ΣυγκεκριμÝνα, το («καθαρü») εισüδημÜ του απü το Ýτοò 200θ και εφεξÞò,
διαμορφþθηκε ωò ακολοýθωò: το Ýτοò 2009 στο ποσü των 22,62º,06€,

το Ýτοò

ποσü των'Ι7.986,44€,

το Ýτοò

2ΟºΟ στο

ποσü των 19,975,75€, το Ýτοò

2Ο12 στο ποσü των

,º2.531,55€,

201 1 στο

το Ýτοò 20'13 στο ποσü των 12.182,26, το Ýτοò

2Ο'Ι4 στο ποσü των º2,317,64 και το Ýτοò 2015 στο ποσü των 12.416,57 ευρþ
(βλ. προσκομιζüμενα εκκαθαριστικÜ σημειþματα οικονομικþν ετþν 2Ο10 Ýωò και

2014, καθþò και φορολογικþν ετþν 2014 και 2Ο15). Η σýζυγοò του αιτοýντοò,
μÝχρι το 2011, οπüτε και απþλεσε την εργασßα τηò, απασχολοýταν σε σταθερÞ

και μüνιμη βÜση, ωò ξενοδοχοýπÜλληλοò, με αποτÝλεσμα να συνεισφÝρει και
εκεßνη στο οικογενειακü εισüδημα. ΣυγκεκριμÝνα, τα Ýτη 200θ και 2010, το ετÞσιο

αθροιστικü («καθαρü») οικογενειακü εισüδημα του αιτοýντοò μετÜ τηò συζýγου
του, εßχε ανÝλθει αντßστοιχα στο ποσü των 3º.Ο63,48 ευρþ

και

28.694,78 ευρþ.

Το προαναφερθÝν εισüδημα επÝτρεπε στον αιτοýντα μÝχρι και το ΝοÝμβριο του
2015, οπüτε περιÞλθε σε παýση πληρωμþν, να εßναι συνεπÞò στιò οικονομικÝò

του υποχρεþσειò Ýναντι τηò καθ' ηò, üπωò και εκ του αποτελÝσματοò
αποδεßχθηκε, καθüτι μÝχρ| τüτε αποπλÞρωνε προσηκüντωò το σýνολο των
οφειλþν του. Σημειþνεται üτι ο αιτþν, παρÜ τηò σημαντικÞò μεßωσηò των
εισοδημÜτων του Þδη απü το Ýτοò 2012, εντοýτοιò, εξακολοýθησε να εξυπηρετεß
κανονικÜ το επßδικο δÜνειο μÝχρι και το ΝοÝμβριο του 2015, εξασφαλßζονταò τη
συμφωνηθεßσα μηναßα δüση των 470 ευρþ περßπου, απü τιò αποταμιεýσειò του
(βλ. ανωμοτß κατÜθεσÞ του, καταχωρηθεßσα στα ταυτÜριθμα με την παροýσα

πρακτικÜ). ΠρÜγματι, το υψηλü οικογενειακü του εισüδημα μÝχρι και το 2Ο11
(25,ο00€ κατÜ μÝσο üρο), του επÝτρεπε να αποταμιεýει τουλÜχιστον το ποσü

των 1.0Ο0 ευρþ μηνιαßωò, εÜν ληφθεß υπüψη üτι το οικογενειακü του κüστοò
διαβßωσηò εκτιμÞθηκε στο μηνιαßο ποσü των 800 ευρþ. Ωò εκ τοýτου, η σχετικÞ
προβληθεßσα απü μÝρουò τηò καθ' ηò Ýνσταση περß ανειλικρßνειαò του αιτοýντοò
üσον αφορÜ στην πραγματικÞ οικονομικÞ του κατÜσταση, κρßνεται απορριπτÝα

ωò αβÜσιμη κατ' ουσßαν, καθüσον δεν αποδεßχθηκε üτι ο αιτþν Ýχει αποκρýψεΙ
εισοδÞματα, αντιθÝτωò, με βÜση τα προσκομισθÝντα φορολογικÜ του στοιχεßα και
τουò ισχυρισμοýò του, συνÜγεται üτι τα παρελθοντικÜ του Ýσοδα Þταν ΙκανÜ να
του εξασφαλßσουν Ýνα σημαντικü κεφÜλαιο προò αποταμßευση για μελλοντικÞ του

ανÜλωση. Επßσηò, η ωò Üνω κατακüρυφη πτþση τηò οικονομικÞò δýναμηò του
αιτοýντοò δεν οφεßλεται σε δικÝò του λανθασμÝνεò ενÝργειεò, οýτε σε Üσκοπεò

σπατÜλεò Þ στη δημιουργßα επßπλαστων καταναλωτικþν αναγκþν, αλλÜ

στη

(Εκουσßα Δικαιοδοσßα - Ν. 3869/20º

0)

γενικευμÝνη οικονομικÞ κρßση και την περικοπÞ του μισθοý του σε συνδυασμü με

την αντιστρüφωò ανÜλογη αýξηση του κüστουò διαβßωσηò και των εν γÝνει
φορολογικþν του υποχρεþσεων (ενδεικτικÜ, θÝσπιση ΕΕΤΗΔΕ, κατüπιν ΕΕΤΑ

νυν ΕΝ.Φ.l.Α. για την ακßνητη περιουσßα, αýξηση συντελεστþν φορολογßαò
εισοδÞματοò). ΠρÜγματι, το εισüδημα του αιτοýντοò Ýχει μειωθεß τουλÜχιστον
κατÜ ποσοστü 40% εν συγκρßσει με τιò παρελθοντικÝò αποδοχÝò του (Ýτοò 2011
και πριν), ενþ μÝχρι και σÞμερα η οικονομικÞ του κατÜσταση δεν Ýχει βελτιωθεß,

καθüσον

τα ÝσοδÜ του (Þτοι θ8º,3θ€

μηνιαßωò), συγκρινüμενα με την
ληξιπρüθεσμη επßδικη οφειλÞ του δεν του επιτρÝπουν να ανταποκριθεß στην
προσÞκουσα εξυπηρÝτηση αυτÞò. ΕξÜλλου, η αδυναμßα πληρωμÞò καθορ[ζεται
με βÜση τη σχÝση οφεΛÞò και παροντικÞò ρευστüτηταò, αφοý ληφθεß υπüψη και

η προβλεπüμενη για το εγγýò μÝλλον εξÝλιξη τηò ρευστüτηταò του

οφειλÝτη.

Εφüσον η σχÝση αυτÞ εßναι αρνητικÞ, με την Ýννοια üτι η ρευστüτητÜ του δεν του

επιτρÝπει να ανταποκριθεß στον κýριο üγκο των οφειλþν του, υπÜρχει μüνιμη
αδυναμßα πληρωμþν (ΕιρΑθ 68Ι201'1, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εν προκειμÝνω, υφßσταται
αρνητικÞ σχÝση μεταξý τηò ρευστüτηταò του αιτοýντοò και των οφειλþν του,
καθüσον το μηνιαßο ποσü που απομÝνει απü το εισüδημÜ του, κατüπιν αφαßρεσηò
του ελÜχιστου εκτιμωμÝνου οικογενειακοý κüστουò διαβßωσηò (θ81,3θ€

- 80Ο€

=

º8º,3θ€), δεν επαρκεß για την προσÞκουσα ικανοποßηση των επ[δικων οφειλþν

του, δοθÝντοò üτι

συμφωνηθεßσα μηνιαßα δüση αποπληρωμÞò ανÝρχεται
περßπου στο ποσü των 470€ (συνεπþò, º 81 ,3θ€ {απομÝνον διαθÝσιμο υπüλοιπο

η

εκ του μηνιαßου εισοδÞματοò του αιτοýντοò}

-

470€

«συμφωνηθεßσα μηνιαßα δüση

αποπληρωμÞò επßδικου δανεßου} = -288,61€). Η, δε, οικονομικÞ κατÜσταση του
αιτοýντοò δεν αναμÝνεται να βελτιωθεß στο εγγýò μÝλλον λüγω τηò αρνητικÞò
οικονομικÞò συγκυρßαò, τηò συνεχοýò μεßωσηò των αποδοχþν των μισθωτþν,
τηò αýξησηò του κüστουò ζωÞò και των συνεχþò αυξανüμενων δανειακþν του

υποχρεþσεων εξαιτßαò τηò επιβÜρυνσÞò τουò με τüκουò υπερημερßαò. ¼λα τα
προαναφερθÝντα σε συνδυασμü με την ανεργßα τηò συζýγου του και των τÝκνων
του, καθιστοýν αδýνατη την οικονομικÞ ανÜκαμψÞ του. Με βÜση τα ανωτÝρω, το

ΔικαστÞριο Üγεται στην κρßση üτι συντρÝχουν στο πρüσωπο του αιτοýντοò οι

προýποθÝσειò για την υπαγωγÞ του στιò ρυθμßσειò του Ν. 386θ/2010, καθüσον
δεν Ýχει πτωχευτικÞ ικανüτητα και Ýχει περιÝλθει, χωρßò δüλο, σε μüνιμη και
γενικÞ αδυναμßα αποπληρωμÞò των ληξιπρüθεσμων χρηματικþν οφειλþν του

προò την καθ' ηò Ο δε ισχυρισμüò τηò τελευταßαò περß δüλιαò περιÝλευσηò

του

σε αδυναμΙα πληρωμþν, πρÝπει να απορριφθεß ωò κατ' ουσßαν
αβÜσιμοò, καθüσον δεν αποδεßχθηκε üτι ο αιτþν ενÞργησε, Ýστω και με
αιτοýντοò

ενδεχüμενο δüλο, üταν συνÞψε την επßδικη δανειακÞ σýμβαση, αλλÜ οýτε και
κατÜ την Üσκηση τηò Ýνδικηò αßτησηò. ΑντιθÝτωò, üταν Ýλαβε το επßδΙκο δÜνεΙο
(το Ýτοò 2Ο08), το εισüδημÜ του Þταν πολý υψηλüτερο Ýναντι του σημερΙνοý και

πρÜγματι, εκ του αποτελÝσματοò, επαρκοýσε για την ικανοποßηση του επßδΙκου
χρÝουò δοθÝντοò üτι το αποπλÞρωνε προσηκüντωò μÝχρι και το ΝοÝμβριο του

2Ο'Ι5, ενþ δεν αποδεßχθηκε οýτε üτι ο αιτþν προÝβη σε ενÝργειεò
κατασπατÜλησηò τηò περιουσßαò του και του εν γÝνει εισοδÞματüò του
προκειμÝνου να απομειþσει δολßωò το ενεργητικü του Þ να παραλεßψεΙ την
αýξηση αυτοý, με σκοπü να αποφýγει την εξυπηρÝτηση του επßδικου δανεßου.
/\λλωστε, η ενιστÜμενη πιστþτρια κατÜ τη χορÞγηση του επßδικου δανεßου προò
τον αιτοýντα, προκειμÝνου να προβεß σε υπεýθυνο δανεισμü αυτοý, υποχρεοýταν

να ελÝγξει την οικονομικÞ και περιουσιακÞ του κατÜσταση μÝσω

των

προσκομιζüμενων φορολογικþν δηλþσεων και να αρνηθεß την παροχÞ αυτþν,
εφüσον Ýκρινε üτι η πιστοληπτικÞ του ικανüτητα δεν δικαιολογοýσε τη λÞψη
αυτþν, καθüτι, σýμφωνα με τα κρατοýντα στιò συναλλαγÝò, ο δανειολÞπτηò που
ζητÜ τη λÞψη δανε[ου δεν υποχρεþνει τον πιστωτÞ να αποδεχτεß και το αßτημÜ
του (βλ. Ειρθεσσαλ 1094Ι2014, αδημ., Ειρθεσσαλ 3394Ι2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σε

κÜθε, δε, περßπτωση, ο αιτþν ουδüλωò μποροýσε να προβλÝψει üταν Ýλαβε το
επßδικο δÜνειο (Þτοι 9 Ýτη πριν), üτι η ανθηρÞ τüτε οικονομικÞ του κατÜσταση θα
καταρρεýσει, üτι

ο μισθüò του θα μειωθεß στο Þμισυ, üτι η σýζυγüò του

θα

απωλÝσει την εργασßα τηò, üτι τα τÝκνα του θα εßναι Üνεργα, üτι το κüστοò
διαβßωσηò και οι φορολογικÝò του υποχρεþσειò θα αυξηθοýν σημαντικÜ και üτΙ η
περιουσßα του (üπωò αυτÞ περιγρÜφεται κατωτÝρω) θα απωλÝσει κÜθε αξßα
ενüψει τηò οικονομικÞò κρßσηò, Για üλα τα ανωτÝρω üλωò απρüβλεπτα γεγονüτα,
ο αιτþν ουδεμßα ευθýνη φÝρει, καθüσον δεν ανÜγονται στη σφαßρα επιρροÞò του,
συνεπþò, δεν περιÞλθε δολßωò στην αδυναμ[α των πληρωμþν του. ΣημεΙþνεταΙ,

επιπλÝον, üτι δεν μπορεß να νοηθεß δüλια περιÝλευση του αιτοýντοò σε αδυναμßα
πληρωμþν, επειδÞ δεν προτßμησε την εξωδικαστικÞ ρýθμιση τηò οφειλÞò του με
την καθ' ηò, ωò αλυσιτελþò ισχυρßζεται η τελευταßα, και τοýτο, διüτι η ενδεχüμενη
δυνατüτητα εξωδικαστικÞò ρýθμισηò ουδεμßα επιρροÞ ασκεß ωò προò την

περιÝλευση

σε αδυναμßα πληρωμþν, καθüτι μüνιμη και γενικÞ

αδυναμßα

υφßσταται σε κÜθε περßπτωση που ο οφειλÝτηò δεν μπορεß να ανταποκρΙθεß εξ

ιδßων πüρων στιò συμπεφωνημÝνεò οικονομικÝò του υποχρεþσειò, ασχÝτωò εÜν

,ν

/

(Εκουσßα Δικαιοδοσßα - Ν. 386θ/2010)

οι τελευταßεò μποροýν να υποβληθοýν σε ρýθμιση. Συνεπþò, ακüμη και αν ο
οφειλÝτηò διαθÝτει την επιλογÞ τηò εξωδικαστικÞò ρýθμισηò απευθεßαò με τον
πιστωτÞ του, τοýτο δεν σημαßνει üτι δεν Ýχει περιÝλθει σε αδυναμßα πληρωμþν,
δοθÝντοò üτι πρÜγματι δεν μπορεß να εξυπηρετÞσει προσηκüντωò το χρÝοò του

και γι' αυτüν ακριβþò το λüγο αιτεßται τη ρýθμιση, ενþ δεν αναιρεßται οýτε το
δικαßωμÜ του να καταφýγει απευθεßαò στιò ρυθμιστικÝò διατÜξειò του Ν.
3869/2Οº

Ο.

Σε χρüνο προγενÝστερο του Ýτουò απü την κατÜθεση τηò Ýνδικηò αßτησηò και
συγκεκριμÝνα το 2008 ο αιτþν Ýλαβε απü την καθ' ηò Ýνα στεγαστικü δÜνειο,
εκταμιευθÝντοò ποσοý 100.000 ευρþ, δυνÜμει τηò υπ' αριθ. 650000262662Ι2-4-

2008 σýμβασηò στεγαστικοý δανεßου. Στην ωò Üνω δανειακÞ σýμβαση, ο αιτþν
συμβλÞθηκε ωò αυτοφειλÝτηò, το δε υπüλοιπο οφειλÞò εξ αυτÞò ανερχüταν, στιò
27-11-2Ο,Ι5, στο ποσü των 66.526,85 ευρþ (βλ. την απü 26-1-2016 βεβαßωση

οφειλþν, εκδüσεωò τηò καθ' ηò). Το παραπÜνω επßδικο τραπεζικü προΤüν εßναι

εμπραγμÜτωò εξασφαλισμÝνο με προσημεßωση υποθÞκηò υπÝρ τηò καθ' ηò
εγγραφεßσα επß του κατωτÝρω περιγραφομÝνου ακινÞτου, που συνιστÜ την κýρια
κατοικßα του αιτοýντοò, η οποßα ανÞκει σε αυτüν κατÜ πλÞρη κυριüτητα. Για το

λüγο αυτü, ο εκτοκισμüò τηò εν λüγω απαßτησηò τηò καθ' ηò συνεχßζεται με το
επιτüκιο ενÞμερηò οφειλÞò μÝχρι το χρüνο Ýκδοσηò οριστικÞò απüφασηò (Üρ. 6
παρ. 3 Ν. 386θ/2010). Το ωò Üνω δÜνειο χορηγÞθηκε στον αιτοýντα απü την καθ'
ηò για την αποπερÜτωση του ακινÞτου που συνιστÜ την κýρια κατοικßα του.
Σημειþνεται üτι ο αιτþν Ýχει Þδη αποπληρþσει σχεδüν το 1/3 του εκταμιευθÝντοò

κεφαλαßου

εκ του επßδικου δανεßου, εÜν, δε, αφαιρεθεß το ποσü

των

καταλογισθÝντων τüκων, Ýχει αποπληρþσει περßπου το % αυτοý (περßπου 45.000

ευρþ), üπερ καταδεικνýει την καλÞ πßστη του, λαμβανομÝνου μÜλιστα υπüψη üτι

υπÞρξε συνεπÞò στην αποπληρωμÞ Ýωò το ΝοÝμβριο του 2015 και παρÜ

τη

σημαντικÞ μεßωση του εισοδÞματüò του.

¼σον αφορÜ στην ακßνητη περιουσιακÞ κατÜσταση του αιτοýντοò, απü

τα

πρσκομιζüμενα φορολογικÜ στοιχεßα του αιτοýντοò (βλ. βεβαßωση δηλωθεßσαò
περιουσιακÞò κατÜστασηò [Εθ], üπωò εßχε δηλωθεß Ýωò την 16η-,Ι1-2016 και τη

δÞλωση ΕΝ.Φ,Ι,Α. 20º5) σε συνδυασμü με τουò κατωτÝρω αναφερομÝνουò
τßτλουò κτÞσηò, αποδεßχθηκαν τα κÜτωθι: α) το δικαßωμα πλÞρουò κυριüτηταò,
κατÜ ποσοστü 100%, επß τηò υπ'αριθ. 1 οριζüντιαò ιδιοκτησßαò (διαμερßσματοò)

του ισογεßου, ιδιüκτητηò επιφÜνειαò 84,'10 τ.μ., Ýτουò κατασκευÞò το 1999,
ευρισκομÝνηò σε οικοδομÞ, κτισμÝνη σε οικοπεδικü τμÞμα (κÜθετη ιδιοκτησßα)
επιφÜνειαò 415,35 τ.μ., συνολικÞò επιφÜνειαò του üλου οικοπÝδου 666,47 τ.μ,,
κεßμενου εντüò των ορßων του οικισμοý του Δημοτικοý Διαμερßσματοò ΣυκιÜò, του

ΔÞμου ΞυλοκÜστρου
Κορßνθου

-

-

Ευρωστßνηò, επß τηò ΠαλαιÜò ΕθνικÞò οδοý (Π, Ε. ο.)

Πατρþν, αντικειμενικÞò αξßαò του ωò Üνω διαμερßσματοò 29.164,8Ο

ευρþ (βλ. δÞλωση ΕΝ.φ.I.Α,2ο15), β) το δικαßωμα πλÞρουò κυριüτηταò, κατÜ
ποσοστü 100%, επß τηò υπ' αριθ. 2 οριζüντιαò ιδιοκτησßαò (διαμερ[σματοò) του

ισογεßου, ιδιüκτητηò επιφÜνειαò 55,º3 τ.μ., Ýτουò κατασκευÞò

το

º

984,

ευρισκομÝνηò στην προαναφερθεßσα οικοδομÞ, αντικειμενικÞò αξßαò του ωò Üνω

διαμερßσματοò º2.436,8Ο ευρþ (βλ, δÞλωση ΕΝ.Φ,l.Α. 20º5), γ) το δικαßωμα

πλÞρουò κυριüτηταò, κατÜ ποσοστü º00%, επß τηò υπ' αριθ. 3 οριζüντιαò
ιδιοκτησßαò (διαμερßσματοò) του πρþτου (α') υπÝρ του ισογεßου ορüφου,
ιδιüκτητηò επιφÜνειαò 107,28 τ,μ,, Ýτουò κατασκευÞò το 20Ο8, ευρισκομÝνηò στην

προαναφερθεßσα οικοδομÞ. Το εν λüγω διαμÝρισμα συνιστÜ την κýρια κατοΙκßα

του αιτοýντοò και των λοιπþν μελþν τηò οικογÝνειÜò του (σημειþνεται üτι η
σýζυγüò του δεν διαθÝτει ακßνητη περιουσßα), για την οποßα ο τελευταßοò
υποβÜλλει νομßμωò και παραδεκτþò αßτημα υπαγωγÞò τηò στην προβλεπüμενη

απü τη διÜταξη του Üρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869Ι2010 ρýθμιση για εξαßρεση ατü

την

εκποßηση, Η αντικειμενικÞ αξßα τηò ωò Üνω κýριαò κατοικßαò ανÝρχεται σÞμερα στο

ποσü των 38.924,42€,

üπωò προκýπτει απü το προσκομιζüμενο απü 23-12-2015

φýλλο υπολογισμοý αξßαò κτισμÜτων με αντικειμενικÜ κριτÞρια

τηò

ΣυμβολαιογρÜφου Χιλιομοδßου ΕλÝνηò Ν, Νßτερου (σημειþνεται üτι για το ακßνητο
αυτü δεν λαμβÜνεται υπüψη η αντικειμενικÞ αξßα που αναγρÜφεται στην ωò Üνω
δÞλωση ΕΝ.Φ.l.Α,, καθüσον στο εν λüγω Ýντυπο η αναγραφüμενη επιφÜνειÜ του

καθορßζεται εσφαλμÝνωò σε 97 τ.μ., ενþ κατÜ τον ανωτÝρω τßτλο κτÞσηò η
ιδιüκτητη επιφÜνειÜ του προσδιορßζεται σε 107,28 τ,μ., γεγονüò που συνομολογεß
και ο αιτþν στην Ýνδικη αßτησÞ του {βλ. σελ. 4}), Þτοι δεν υπερβαßνει το üριο του
αφορολογÞτου ποσοý που ισχýει για τον αιτοýντα και το οποßο ορßζεταΙ σε
250.0Ο0 ευρþ (δοθÝντοò üτι ο αιτþν ε[ναι Ýγγαμοò), προσαυξημÝνο κατÜ 50%,
Þτοι 375.000€,

δ) το δικαßωμα

πλÞρουò κυριüτηταò, κατÜ ποσοστü

ºOΟ%,

επßενüò

δενδροπερßβολου, Ýκτασηò περßπου º στρÝμματοò (1.ΟOΟ τ.μ.), ευρισκομÝνου στη
θÝση «ΚÜμποò ΣυκιÜò Þ ποτÜμι θελερßτικο» τηò ΣυκιÜò Κορινθßαò, με σημερινÞ
αντικειμενικÞ αξßα 5.216,40 ευρþ (βλ. το προσκομιζüμενο απü 'Ι5-11-2016 Ýντυπο

ΑΑ-ΓΗΣ τηò ΣυμβολαιογρÜφου Χιλιομοδßου ΕλÝνηò Ν. Νßτερου), ε) το δικαßωμα

(Εκουσßα Δικαιοδοσßα - Ν, 386θ/2010)

πλÞρουò κυριüτηταò, κατÜ ποσοστü 1ΟΟ%. επß ενüò δενδροπερßβολου, Ýκτασηò

περßπου'1,5 στρÝμματοò (1.50Ο τ,μ.), ευρισκομÝνου στη θÝση «ΓελληνιÜτικοò
ΚÜμποò» τηò κτηματικÞò περιφÝρεια του χωρßου και Κοινüτηταò ΓελληνιÜτικων
Κορινθßαò, με σημερινÞ αντικειμενικÞ αξßα 7.566 ευρþ (βλ. το προσκομιζüμενο

απü 15-1'Ι-2Ο16 Ýντυπο ΑΑ-ΓΗΣ τηò ωò Üνω ΣυμβολαιογρÜφου ΕλÝνηò

Ν.

Νßτερου) και στ) το δικαßωμα πλÞρουò κυριüτηταò, κατÜ ποσοστü 'Ι00%, επß ενüò

δενδροπερßβολου, Ýκτασηò περßπου μισοý στρÝμματοò (500 τ.μ.), ευρισκομÝνου

στη θÝση «Μελλισσιþτικοò ΚÜμποò» του χωρßου και Κοινüτηταò Μελισσßου
Κορινθßαò, με σημερινÞ αντικειμενικÞ αξßα 3.780 ευρþ (βλ. το προσκομιζüμενο
απü º5-1º-20,Ι6 Ýντυπο ΑΑ-ΓΗΣ τηò ωò Üνω ΣυμβολαιογρÜφου ΕλÝνηò Ν.
Νßτερου). Σημειþνεται üτι το οικüπεδο επß του οποßου ανεγÝρθη η οικοδομÞ στην

οποßα βρßσκονται οι ανωτÝρω υπü στοιχ. α), β) και γ) οριζüντιεò ιδιοκτησßεò
απÝκτησε ο αιτþν εκ δωρεÜò εν ζωÞ απü τον πατÝρα του Νικüλαο Γεωργßου
δυνÜμει του

υπ' αριθ.

26145|23-2-1θ82 συμβολαßου του ΣυμβολαιογρÜφου

οι δε ωò Üνω οριζüντιεò ιδιοκτησßεò
συνεστÞθησαν απü τον αιτοýντα δυνÜμει τηò υπ' αριθ. 9658Ι14-2-2008
συμβολαιογραφικÞò πρÜξηò σýστασηò οριζοντßων ιδιοκτησιþν του
ΞυλοκÜστρου Γεωργßου ΑΘ. Φελοýκα,

ΣυμβολαιογρÜφου ΞυλοκÜστρου ΧαρÜλαμπου Τσüγκα, ενþ τα παραπÜνω υπü
στοιχ. δ), ε) και στ) ακßνητα απÝκτησε ο αιτþν εκ γονικÞò παροχÞò, ομοßωò απü

τον πατÝρα του Νικüλαο Γεωργßου, δυνÜμει του υπ' αριθ. 287Ι20-10-1θ87
συμβολαßου

τηò

ΣυμβολαιογρÜφου ΞυλοκÜστρου Αδαμαντßαò Σωτηρßου

των προαναφερθÝντων συμβολαßων νομßμωò
μεταγεγραμμÝνων στα οικεßα βιβλßα μεταγραφþν του αρμüδιου
Υποθηκοφυλακεßου, Επßσηò, ο αιτþν Ýχει στην πλÞρη κυριüτητÜ του (κατÜ
Γεωργοποýλου, απÜντων

ποσοστü ºOΟ%) Ýνα ΙΧΕ üχημα, με αριθ. κυκλοφορßαò ΚΡΚ 2834, εργοστασßου
SEAT, τýπου lbiza, κυβισμοý º.3θ0 κ.εκ., χρþματοò μπλε, καýσιμηò ýληò
αμüλυβδηò, Ýτουò πρþτηò κυκλοφορßαò το 2004 (βλ, προσκομιζüμενη Üδειαò
κυκλοφορßαò), η εμπορικÞ αξßα του οποßου εκτιμÜται σÞμερα στο ποσü των 1,000

ευρþ (λαμβανομÝνηò υπüψη τηò εν γÝνει πραγματικÞò του

κατÜστασηò

[παλαιüτητα, καýσιμο, συντÞρηση, μεταχειρισμÝνο]). Σημειþνεται üτι

ο

αιτþν

απÝκτησε το ωò Üνω αυτοκßνητο στιò 16-2-2016, Ýναντι τιμÞματοò º.000 ευρþ, για
την ικανοποßηση των καθημερινþν μετακινÞσεþν του απü και προò την εργασ[α

του, συνεπþò, τοýτο Þταν αδýνατο να μνημονεýεται στην Ýνδικη αßτηση, αφοý
κατÜ το χρονικü σημεßο κατÜθεσηò αυτÞò (31-12-2015), το εν λüγω üχημα δεν

ανÞκε στον αιτοýντα Ωò εκ τοýτου, ο ισχυρισμüò τηò καθ' ηò περß ανειλικρßνειαò
του αιτοýντοò κατÜ το σκÝλοò που βÜλλει κατÜ τηò μη αναφορÜò του εν λüγω

περιουσιακοý στοιχεßου στην Ýνδικη αßτηση, κρßνεται απορριπτÝοò, Σε κÜθε
περßπτωση, ο αιτþν, εισÝφερε παραδεκτþò και νομßμωò στο ΔικαστÞριο το εν

λüγω στοιχεßο περß τηò κτÞσηò του ωò Üνω οχÞματοò, η αξßα του οποßου
σημειωτÝον κρßνεται ασÞμαντη, εκπληρþνονταò, Ýτσι, το καθÞκον ειλικρßνεΙαò που

επιτÜσσει ο Ν. 386θ/2ΟlΟ.
Για την ικανοποßηση των απαιτÞσεων των πιστωτþν δýναται να διατεθεß κΙνητÞ

Þ ακßνητη περιουσßα του οφειλÝτη, εφüσον αυτÞ εßναι ρευστοποιÞσιμη κατÜ την
παρ. 1 του Üρ.9 του Ν.3869/2Ο10. ΡευστοποιÞσιμη περιουσßα σημαßνεt üτΙ εßναι
δεκτικÞ εκποιÞσεωò κατÜ τρüπο που παρÝχει την προσδοκßα απολÞψεωò
ανÜλογου ανταλλÜγματοò, δηλαδÞ üτι μπορεß και αξßζει να εκποιηθεß για τον
παραπÜνω σκοπü. Αυτü συμβαßνει üταν εκτιμÜται üτι σε εýλογο διÜστημα θα
επιτευχθεß τßμημα τÝτοιο που θα επιφÝρει σοβαρÞ ικανοποßηση των απαιτÞσεων
των πιστωτþν (βλ. Αθ, Κρητικü, Ρýθμιση των οφειλþν υπερχρεωμÝνων φυσικþν

προσþπων,2016, σελ.383, παρ.3).Η κατÜ το Üρθρο 9 παρ.º Ν,3869/20º0
ρευστοποßηση τηò περιουσßαò του οφειλÝτη προò ικανοποßηση των πιστωτþν του

δεν διατÜσσεται Üνευ üρων ενüψει και μüνο τηò ýπαρξηò ρευστοποιÞσιμηò
περιουσßαò. Η διÜταξη καθορßζει üτι η εκποßηση αυτÞ πρÝπει να κρßνεται
απαραßτητη για την ικανοποßηση των πιστωτþν, üταν δηλαδÞ θα αποφÝρει τßμημα
που θα οδηγÞσει σε «σημαντικÞ βελτßωση τηò θÝσηò των πιστωτþν». ΟυσιαστικÜ

απαραßτητη εßναι η εκποßηση απü την οποßα μπορεß να προκýψει προσδοκßα
απüληψηò αναλüγου ανταλλÜγματοò, ενþ υπÜρχει περßπτωση η ρευστοποßηση
των περιουσιακþν στοιχεßων που υπÜρχουν στη διÜθεση του οφειλÝτη να εßναι

δýσκολη, εßτε λüγω ιδιοτÞτων εßτε αξßαò. ¶λλεò φορÝò εßναι ενδεχüμενο το
περιουσιακü στοιχεßο λüγω χαρακτηριστικþν Þ συνθηκþν αγορÜò να μην
παρουσιÜζει αγοραστικü ενδιαφÝρον και Ýτσι η εκποßησÞ του να κριθεßασýμφορη,
¶λλωστε, το ΔικαστÞριο κρßνονταò κατÜ τη στÜθμιση των εκατÝρωθεν

συμφερüντων μπορεß να προκρßνει ωò συμφÝρουσα τη διατÞρηση ενüò
περιουσιακοý στοιχεßου απü τον οφειλÝτη, καθüσον ωφελεß αυτüν περΙσσüτερο σε
σýγκριση με το üφελοò των πιστωτþν, αλλÜ και τη ζημßα του οφειλÝτη σε
περßπτωση, που το στερηθεß αυτüò. ΕξÜλλου το ßδιο επιτÜσσει και η αρχÞ τηò
αναλογικüτηταò, η οποßα τριτενεργεß και στιò σχÝσειò μεταξý των ιδιωτþν κατ'
Üρθρο 25 παρ.1 του ΣυντÜγματοò (βλ ΜΠΝαυπλ 694Ι2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Για
να κριθεß το πρüσφορο τηò εκποßησηò θα πρÝπει να ληφθοýν υπüψη και τα υψηλÜ

(Εκουσßα Δικαιοδοσßα - Ν. 3869/20'ß0)

Ýξοδα διεκπεραßωσηò τηò διαδικασßαò τηò εκποιησηò (αμοιβÞ εκκαθαριστÞ, αμοιβÞ
συμβολαιογρÜφου, Ýξοδα δημοσιεýσεων επιδüσεων κλπ.), τα οποßα μÜλιστα θα

πρÝπει να προκαταβληθοýν απü τον υπερχρεωμÝνο οφειλÝτη και εν συνεχεßα να
αφαιρεθοýν απü το προΤüν εκκαθÜρισηò που θα διατεθεß στον πιστωτÞ. ¸τσι,
γενικþò απρüσφορα προò εκποßηση μπορε[ να θεωρηθοýν, ενδεικτικþò, ακßνητα
αγροτικÜ, ακßνητα πεπαλαιωμÝνα, καθþò και παλαιÜ οχÞματα. ΕξÜλλου, στην

πρÜξη εßναι δυνατü να εμφανισθοýν περιπτþσειò μη εφαρμογÞò τηò παρ, 1 του
Üρ.θ του Ν,386θ/2010 ιδιαßτερα üταν μετÜ τιò καταβολÝò στα πλαßσια τηò παρ.2
του Üρ. 8 του προρρηθÝντοò νüμου το υπüλοιπο προò εξüφληση των χρεþν εßναι

αναλογικÜ μικρü Þ üταν η εμπορικÞ αξßα τηò υπü ρευστοποßηση περιουσßαò εßναι

πολý μεγÜλη σε σχÝση με το εξοφλητÝο ποσü του χρÝουò (βλ. Αθ. Κρητικü, ü.π.,
σελ. 3θ3, παρ. 28). Σε κÜθε περßπτωση, η καταλληλüτητα προò εκποßηση πρÝπει

να σταθμßζεται με την εναλλακτικÞ

δυνατüτητα πρüκλησηò ρευστüτηταò διÜ

εκμετÜλλευσηò του περιουσιακοý στοιχεßου,

η οποßα επßσηò προκαλεß

ροÞ

πληρωμþν προò του πιστωτÝò. ¸τσι, μπορεß να μην εκποιηθεß Ýνα ακßνητο αν
κριθεßπιο επωφελÞò για τουò πιστωτÝò και τον οφειλÝτη η εκμετÜλλευση αυτοý και
η διÜθεση του προΤüντοò εκμετÜλλευσηò

προò αποπληρωμÞ των πιστωτþν (βλ,

I

-

Θ. ΚατσÜ, ΕφαρμογÞ του Ν. 386θ/2010 για τα υπερχρεωμÝνα φυσικÜ
πρüσωπα,3η Ýκδοση, σελ. 56θ, παρ. º3Ο7),
ΒενιÝρη

Εκ των προαναφερθÝντων περιουσιακþν στοιχεßων του αιτοýντοò τα υπü
στοιχ. δ), ε) και στ) αγροτεμÜχια, üπωò και το ΙΧΕ üχημÜ του δεν κρßνονται
πρüσφορα προò εκποßηση, καθüσον δεν πρüκειται να προκαλÝσουν αγοραστικü
ενδιαφÝρον, αλλÜ οýτε και να επιφÝρουν κÜποιο αξιüλογο τßμημα, ενüψει τηò
πραγματικÞò τουò κατÜστασηò (τα μεν ακßνητα εßναι αγροτικÜ και περιορισμÝνηò
Ýκτασηò, το δε üχημα º7ετßαò, απλÞò Ýκδοσηò, μεταχειρισμÝνο). Η δε εμπορικÞ
τουò αξßα, η οποßα ενüψει τηò πτþσηò του αγοραστικοý ενδιαφÝροντοò εκτιμÜται
χαμηλüτερη σε σχÝση με την αντικειμενικÞ τουò αξßα και συγκεκριμÝνα ωò προò το

υπü στοιχ, δ) ακßνητο στο ποσü 3.0Ο0 ευρþ, ωò προò το υπü στοιχ. ε) ακßνητο
στο ποσü των 4.500 ευρþ και ωò προò το υπü στοιχ, στ) ακßνητο στο ποσü των
2,Ο00 ευρþ, δεν θα αφÞσει ωò υπüλοιπο ποσü ουσιþδεò για την αποπληρωμÞ

τηò καθ' ηò πιστþτριαò, μετÜ την αφαßρεση των εξüδων τηò διαδικασßαò (αμοιβÞ
εκκαθαριστÞ, αμοιβÞ συμβολαιογρÜφου, Ýξοδα δημοσιεýσεων, επιδüσεων κλπ),

τα οποßα μÜλιστα θα πρÝπει να προκαταβληθοýν απü τον υπερχρεωμÝνο
οφειλÝτη. ΕξÜλλου, η εκποßηση των προαναφερθÝντων αγροτεμαχßων και

οχÞματοò του αιτοýντοò δεν κρßνεται πρüσφορη και για το λüγο üτι δεν συνιστÜ το
προò την εΚπλÞρωση Του επιδιωΚüμενου σΚοποý τηò
αναγΚαßο

μÝσο

αποπληρωμÞò Του επßδικου χρÝουò, αφοý δεν πρüΚεΙται να οδηγÞσει σε
σημαντικÞ ικανοποßηση τηò απαßτησηò τηò πιστþτριαò, ενþ αντιθÝτωò, η
διατÞρηση των εν λüγω περιουσιακþν στοιχεßων στην ιδιοκτησßα του αιτοýντοò,
κρßνεται απαραßτητη για τιò προσωπικÝò και οικογενειακÝò του ανÜγκεò, Και τοýτο,

διüτι εΚ Των ωò Üνω αγροτεμαχßων καλýτπει το σýνολο των επισιτιστιΚþν

οιΚογενεtαΚþν αναγΚþν του σε ελαtüλαδο (βλ. ανωμοΤß κατÜθεση του αιτοýντοò,
ΚαΤαΧωρηθεßσα στα ταυτÜριθμα με την παροýσα πραΚΤιΚÜ), γεγονüò που

περιορßζει τιò δαπÜνεò διαβßωσÞò του. Το δε ΙΧΕ αυτοκßνητü του, το οποßο
αποτελεßτο μοναδιΚü üχημα του ßδιου ΚαΙ των λοιπþν μελþν τηò οιΚογÝνειÜò του,
ιΚανοποιεß τιò ΚαθημερινÝò μεΤαΚΙνÞσειò του απü Και προò την εργασßα του,
λαμβανομÝνηò υπüψη τηò απüστασηò μεταξý τηò οικßαò του (ΣυκιÜ) και του τüπου
εργασßαò του (ΞυλüΚαστρο) σε συνδυασμü με την ηλιΚßα του (59 ετþν), η οποßα

τα
μεΤαΚßνησÞ του με τα μÝσα μαζικÞò μεταφορÜò,
δρομολüγια των οποßων μÜλιστα δεν εßναι τακτικÜ. Για üλουò τουò παραπÜνω
,ι
λüγουò, δεν πρÝπει να διαταΧθεß η κατ,Üρ.9 παρ, Ν.3839/20,ι0 εκποßηση των
προπεριγραφÝντων περιουσιαΚþν στοιχεßων του αιτοýντοò (αγροτεμÜχια Και

ΚαθιστÜ δυσχερÞ

τη

üχημα), ¼μωò, πλην των ανωτÝρω περιουσιακþν στοιχεßων, ο αιτþν διαθÝτει,
εκτüò τηò κýριαò κατοικßαò του, και δýο επιπλÝον οριζüντιεò ιδιοκτησßεò
(διαμερßσματα), οι οποßεò, üπωò προÝκυψε απü την αποδεικτικÞ διαδικασßα και

üπωò συνομολüγησε και ο ßδιοò ο αιτþν, δεν εκμισθþνονται, οýτε

και

τηò οικογÝνειÜò του για Üλλεò
χρησιμοποιοýνται απü τον ßδιο Þ τα λοιπÜ μÝλη
ανÜγκεò (π,χ, επαγγελματικÝò). Σýμφωνα με το πνεýμα Και το γρÜμμα του Ν,
3869/201ο δεν νοεßται υπÝρμετρη προστασßα περιουσιακþν στοιχεßων τα οποßα
δεν αποτελοýν εκ του Νüμου προστατευüμενα αντικεßμενα, üπωò εν προκειμÝνω
τα παραπÜνω διαμερßσματα, δοθÝντοò üτι κατÜ το Üρ. 9 παρ. 2 απü την εκποßηση
εξαιρεßται μüνο η κýρια κατοικßα του αιτοýντοò οφειλÝτη, ¼πωò, üμωò, εκτÝθηκε
καταλληλüτητα προò εκποßηση πρÝπει να σταθμßζεται με την
ανωτÝρω,

η

εναλλακτικÞ δυνατüτητα πρüκλησηò ρευστüτηταò διÜ εκμετÜλλευσηò του
περιουσιαΚοý στοιχεßου σε συνδυασμü με την αρΧÞ τηò καλÞò πßστηò Και τηò
αναλογικüτηταò, λαμβανομÝνων υπüψη Και των συμφερüντων των πtστωτþν.
Στην προκειμÝνη περßπτωση, τα υπü στοιχ. α) και β) διαμερßσματα του |σογεßου,
κρßνεται üτι δεν πρüκειται να προκαλÝσουν σε εýλογο χρονικü διÜστημα αξιüλογο

αγοραστικü ενδιαφÝρον, αφενüò λüγω τηò εξαιρετικþò μειωμÝνηò ζÞτησηò περß
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απüκτησηò ακινÞτου με δεδομÝνεò πò δυσμειεßò
οικονομικÝò συνθÞκεò, αφετÝρου
ενüψει Τηò πραγματικÞò τουò κατÜστασηò,
Þτοι τηò θÝσηò στην οποßα βρßσκονται
(στη ΣυκιÜ, η οποßα εßναι Ýνα
μικρü χωρü εκτüò του ΞυλοκÜστρου), τηò
παλαιüτητÜò τουò (το μεν υπü στοιχ, α] 18ετοýò
κατασκευÞò, το δε υπü στοιχ.
β]

33εΤΟýò ΚαΤασΚευÞò), αλλÜ Και του
γεγονüτοò üτι βρßσκονται στο ισüγειο και üχι

σε üροφο

που τα καθιστÜ λιγüτερο εμπορικÜ). ¶λλωστε,
βÜσει
στÜθμισηò των εκατÝρωθεν συμφερüντων,
διατÞρηση
των ωò Üνω
η
διαμερισμÜτων στην περιουσßα του αιτοýντοò κρßνεται
επωφελÝστερη για
αμφüτερουò Τουò διαδßκουò σε σýγκριση
με το üφελοò τηò καθ' ηò Και την
(στοιχεßο

αντßστοιχη ζημßα που θα υποστεß ο οφειλÝτηò σε περßπτωση
ρευστοποßησÞò τουò,
λαμβανομÝνου υπüψη του συνολικοý ýψουò τηò οφειλÞò
και των μÝχρ, και σÞμερα

απü μÝρουò του αιτοýντοò καταβολþν προò εξüφληση αυτÞò, ΕξÜλλου,
προκειμÝνω, με πò καταβολÝò στα πλαßσια τηò συνολικÞò
ρýθμισηò του

εν
Ν.

3869/2010, το μεγαλýτερο μÝροò του επßδικου
χρÝουò θα αποπληρωθεß, με

αποτÝλεσμα η ρευστοποßηση των ωò Üνω περιουσιακþν
στοιχεßων να

προσκροýει, Κατ' αρχÞν, στην αρχÞ τηò αναλογικüτηταò κα!
τηò καλÞò πßσιηò. Για
üλουò τουò ανωτÝρω λüγουò προκρßνεται ωò επωφελÝστερη
η εκμετÜλλευση (διÜ
εκμßσθωσηò) των ωò Üνω διαμερισμÜτων, δοθÝντοò üτι
με την κατÜ προορισμü

χρÞση αξιοποßησÞ τουò μπορεß να επιτευχθεß αξιüλογη συνεισφορÜ στην
αποπληρωμÞ τηò επßδικηò απαßτησηò τηò Καθ'
καθþò κρßνεται üτι

ηò,

η

εκμßσθωσÞ τουò θα αποφÝρει Ýνα σημαντικü εισüδημα και δη σε σýντομο
χρονικü
διÜστημα, που μπορεß να οδηγÞσει στην ολοσχερÞ εξüφληση τηò στταßτησηò
τηò
Καθ' ηò. Η λýση αυτÞ αφενüò εßναι νüμιμη και αφετÝρου εξυπηρετεß τα
εκατÝρωθεγ
συμφÝροντα, αφοý η εκμßσθωση των ωò Üνω ακινÞτων, ενüψει
μÜλιστα και τηò
επικεßμενηò θερινÞò περιüδου, κρßνεται προσφορüτερη Ýναντι τηò εκποßησηò
αυΤþν, ωò ΤαΧýΤερη, απλοýσιερη και πιο ολιγοδÜπανη διαδικασßα, το
δε μßσθωμα
θα διατεθεß αμÝσωò για την αποπληρωμÞ τηò επßδικηò οφαλÞò του αιτοýντοò,
ενþ

ταυτüχρονα

ο τελευταßοò χÜνει μüνο την εξουσßα διαχεßρισηò για Ýνα χρονικü

δΙÜσΤημα ΚαΙ üχΙ τα περιουσιακÜ του στοιχεßα, απþλεια των οποßων δεν
συνιστÜ
η
εν ΠρΟΚεΙμÝνω ΤΟ αναιlκαßο μÝσο προò την επßτευξη του επιδιωκüμενου σκοποý

τηò αποπληρωμÞò του χρÝουò, λαμβανομÝνου υπüψη αφενüò του
μικροý ýψουò

του συνολικοý χρÝουò εν συγκρßσει με την αξßα των περιουσιακþν αυτþν
στοιχεßων αφετÝρου üτι η απαßτηση τηò καθ'
ηò, η οποßα συνιστÜ τη μοναδικÞ

οφειλÞ του αιτοýντοò, μπορεß να ]κανοποιηθεß και
χωρßò τη ρευστοποßηση αυτþν.

ΕπειδÞ, δε, η προαναφερθεßσα εκμßσθωση σποτελεß πρÜξη διαχεßρισηò τηò

περιουσßαò του αιτοýντοò, θα διοριστεß με την παροýσα απüφαση εκκαθαριστÞò,
Ýργο του οποßου θα εßναι η ελεýθερη εκμßσθωση των ωò Üνω υπü στοιχ. α)
και β)
αΚΙνÞΤων ΤΟυ αΙτοýντοò. ΓΙα το λüγο αυτü, θα πρÝπει να οριστεß ωò
εκκαθαρισΓÞò
δΙΚηγüρΟò, απü τον κατÜλογο εκκαθαριστþν

επß υποθÝσεωγ του Ν,3869/2010
που Ýχει καταρτιστεß απü το Δικηγορικü Σýλλογο Κορßνθου, κατ' ανÜλογη
εφαρμογÞ του Üρ. 63 παρ. 1 ΠτχΚ, εφüσον δεν Ýχει προταθεß συγκεκριμÝνο
πρüσωπο απü την καθ' ηò πιστþτρια, ο οποßοò και θα ενημερωθεß
για την

ανÜληψη των καθηκüντων του απü τη Γραμματεßα του παρüντοò Δικαστηρßου,
με
σ;òετικÞ σημεßωση στο αλφαβητικü αρχεßο του Üρ. 13 του Ν.3869/201ο (Üρ.9

Παρ. 1 Ν. 3968/20º0 καΙ 63 επ. ΠτχΚ), που τηρεßται στο παρüν Ειρηνοδικεßο, το
Ýργο του οποßου θα συνßσταται, εκτüò απü τα προβλεπüμενα στο Νüμο
γενικÜ
καθÞκοντÜ του (Üρθρο g παρ,

,Ι

εδ. 3 Ν. 3869/2ο10), στην πρüσφορη εκμßσθωση

των δýο ανωτÝρω υπü στοιχ. α) και β) ακνÞτων του ισογεßου, ευρισκομÝνων
στη
ΣυκιÜ Κορινθßαò, μÝσα σε χρουκü διÜστημα Ýξι (6)
μηνþν απü την ανÜληψη των
ΚαθηΚüνΤων ΤΟυ. Ο εκκαθαρΙστÞò οφεßλει να προβεß στιò δημοσιεýσειò
που κρßγει
αναγκαßεò για την εκμßσθιυση του ακινÞτου σε οποιαδÞποτε καθημερινÞ αθηναΤκÞ

Þ κορινθιακÞ οικονομικÞ Þ πολιτικÞ

εφημερßδα Þ εφημερßδα του τüπου üπου
βρßσΚεΤαΙ το ακßνητο Þ ακüμα και στο διαδßκτυο. Ειδικüτερα, στα καθÞκογτα του
εκκαθαριστÞ περιλαμβÜνεται η εκμßσθωση των ωò Üνω υπü στοιχ. α) και
β)

διαμερισμÜτων και συγκεκριμÝνα του υπ' αριθ, º διαμερßσματοò, ιδιüκτητηò
επιφÜνειαò 84,10 τ.μ. και του υπ'αριΘ,2 διαμερßσματοò ιδιüκτητηò επιφÜνειαò

55,'l3 τ.μ., αμφοτÝρων ευρισκομιÝνων στο ισüγειο οικοδομÞò, κτισμÝνηò σε
οικοπεδικü τμÞμα (κÜθετη ιδιοκτησßα) επιφÜνειαò 4º5,35 τ.μ,, συνολικÞò
επιφÜνειαò του üλου οικοπÝδου 666,47 τ.μ., κεßμενου εντüò των ορßων του
οικισμοý του Δημοτικοý Διαlιερßσματοò ΣυκιÜò, του ΔÞμου ΞυλοκÜστρου
Ευρωστßνηò, επß τηò ΠαλαιÜò ΕθνικÞò οδοý (Π. Ε. ο.) Κορßνθου

-

Πατρþν, με
μηνιαßο μßσθωμα üχι κατþτερο των º50 ευρþ ψα το υπ'αριθ. 1 διαμÝρισμα και üχι
κατþτερο των 100 ευρþ ψα το υπ' αριθ. 2 διαμÝρισμα,
η σýνταξη σχετικþν

συμφωνητικþν μισθþσειι}ò και η υποβολÞ τουò στην αρμüδια Δ.ο.Υ. Σημειþνεται
üΤΙ σΤην

Περßπτωση

ποιj

ε,ßτιτευχθεß

μεγαλýτερο

μßσθωμα,

τοýτο

θα αποδßδεται

ολüκληρο στην καΘ' ηò και εÜν με την απüδοση αυτοý
μεßνει υπüλοιπο μικρüτερο
αΠü ΤΟ 80% τηò αντΙΚεΙμεΙ/ΙκÞò αξßαò τηò κýριοιò κατοικßαò, οποιοσδÞποτε εκ τωγ

διαδßκων που δικαιολογεß Ýwομο συμφÝρον, μπορεß να αιτηθεß, κατ' Üρ. 758
ΚΠολΔ, τη μεταρρýθμιση τηò παροýσαò ωò προò την κατωτÝρω
ρýθμιση του Üρ.

(Εκουσßα Δικαιοδοσßα - Ν. 386θ/2010)

παρ. 2 Ν. 3869/2010. ο εκκαθαριστÞò θα προβαßνει κÜθε μÞνα Þ στο χρüνο που
θα ορßσουν τα μÝρη üτι θα καταβÜλλεται το μßσθωμα στην αφαßρεση τηò
αντιμισθßαò του (Üρθρ.81 και 154 παρ. º ΠτωχΚ), η οποßα ορßζεται στο º0% του
9

μηνιαßου μισθþματοò και εν συνεχε[α στην απüδοση του μισθþματοò προò την
καθ' ηò, η οποßα συνιστÜ τη μοναδικÞ πιστþτρια του αιτοýντοò. Η θητεßα του

εκκαθαριστÞ ορßζεται σε τρßα Ýτη, αρχÞò γενομÝνηò απü τη δημοσßευση τηò
παροýσαò απüφασηò, ενþ πριν τη λÞξη των καθηκüντων του, με αßτηση
ΟποΙουδÞποτε απü τουò διαδßκουò Þ ακüμα και του εκκαθαριστÞ, το ΔικαστÞριο,

μπορεß να προβεß σε παρÜταση τηò θητεßαò

του Þ σε

διορισμü νÝου για τη
συνÝχιση του Ýργου του. ΜετÜ δε τη λÞξη τηò θητεßαò του εκκαθαριστÞ, παýει
η
ανατεθεßσα πρÜξη διαχεßρισηò και η μßσθωση συνεχßζεται απü τον αιτοýντα, ωò

ιδιοκτÞτη, μÝχρ|

τη λÞξη τηò με κÜθε νüμιμο τρüπο. ΠροκειμÝνου

να

αντιμετωπισθοýν τα πρþτα Ýξοδα τηò διαδικασßαò εκμßσθωσηò των ωò Üνω
ακινÞτων κρßνεται απαραßτητο απü το ΔικαστÞριο, κατ' αναλογικÞ εφαρμογÞ των
διατÜξεων τηò παρ 4 του Üρθρου 5 του ΠτχΚ (Üρθρο º5 του Ν. 3s69/20º0), να
υποχρεωθεß ο αιτþν εντüò μηνüò απü τη δημοσßευση τηò παροýσαò να καταθÝσει
στο Ταμεßο Παρακαταθηκþν και Δανεßων το ποσü των º 0ο ευρþ και να
ΠροσκομßσεΙ στη συνÝχεια στη Γραμματεßα του παρüντοò Δικαστηρßου το σχετικü

γραμμÜτιο, το οποßο θα παραλÜβει ο εκκαθαριστÞò μüλò αναλÜβει τα καθÞκοντÜ
του. ΤÝλοò, να σημειωθεß üτι ο εκκαθαριστÞò - διαχειριστÞò εν προκειμÝνω, θα
νομιμοποιεßται, üπωò ο σýνδικοò τηò πτþχευσηò, σε κÜθε δßκη που πηγÜζει απü
τη μισθωτικÞ σχÝση (κατ' ανÜλογη εφαρμογÞ του Üρ. 17 παρ. 3 ΠτχΚ).

Ενüψει των ανωτÝρω και λαμβανομÝνου υπüψη üτι η οφειλÞ του αιτοýντοò
Ýναντι τηò καθ' ηò ανÝρχεται στο ποσü των 66.526,85€, η περιουσßα του κρßθηκε,

με βÜση τα ωò Üνω δεδομÝνα, ωò μη ρευστοποιÞσιμη, ενþ μÝροò

αυτÞò

προκρßθηκε ωò εκμεταλλεýσιμη για τουò παραπÜνω αναλυτικÜ αναφερüμενουò
λüγουò και ο αιτþν Ýχει ζητÞσει την εξαßρεση απü την εκποßηση τηò
προαναφερθεßσαò κýριαò κατοικßαò του, πρÝπει να γßνει συνδυασμüò των δýο
ρυθμßσεων του Ν. 3869/2010 και συγκεκριμÝνα αυτÞò του Üρθρ.8

παρ,2 σε
συνδυασμü με την εκμετÜλλευση διÜ εκμßσθωσηò των ωò Üνω δýο (2)
διαμερισμÜτων του ισογεßου και αυτÞò του Üρ. 9 παρ. 2 για μηνιαßεò καταβολÝò
προκειμÝνου να εξαιρεθεß απü την εκποßηση η κýρια κατοικßα του.

¼σον αφορÜ στο ειδικüτερο περιεχüμενο τηò ρýθμισηò του Üρ. 8 παρ. 2 του Ν.
386θ/20'Ι0, προò εξüφληση τηò μοναδικÞò επßδικηò απαßτησηò τηò καθ' ηò
απορρÝουσαò εκ τηò υπ' αριθ. 650000262662 σýμβασηò στεγαστικοý δανεßου,
θα πρÝπει να οριστοýν, μηνιαßεò καταβολÝò απευθεßαò απü τον αιτοýντα προò την

καθ'ηò, για χρονικü διÜστημα δÝκα (10) μηνþν, αρχÞò γενομÝνηò τον αμÝσωò
επüμενο ημερολογιακü μÞνα απü τη δημοσßευση τηò παροýσαò απüφασηò,
ποσοý εκÜστηò καταβολÞò 'Ι40€ μηνιαßωò, καταβλητÝα εντüò του πρþτου
πενθημÝρου εκÜστου ημερολογιακοý μηνüò, το οποßο (ποσü) κρßνεται üτι
ανταποκρßνεται στιò οικονομικÝò δυνατüτητεò του αιτοýντοò, λαμβανομÝνου
υπüψη του εισοδÞματüò του, του οικογενειακοý του κüστουò διαβßωσηò ΚαΙ των
εν γÝνει προσωπικþν και οικογενειακþν αναγκþν του. Η ωò Üνω ρýθμιση των
μηνιαßων καταβολþν θα συνδυαστεß με την εκμετÜλλευση των ωò Üνω υπü στοιχ.

α) και β)

διαμερισμÜτων του ισογεßου, ιδιοκτησßαò του αιτοýντοò,

με
εκμßσθωσÞ τουò, υπü τη διαχεßριση του ορισθÝντοò εκκαθαριστÞ, και

την
την

απüδοση του συνüλοψ του προ'ιüντοò εκμετÜλλευσηò (Þτοι του μισθþματοò), μετÜ

την αφαßρεση τηò αντιμισθßαò του εκκαθαριστÞ, προò την καθ' ηò κατÜ τα
ανωτÝρω εκτεθÝντα προò εξüφληση τηò επßδικηò απαßτησÞò τηò. Ταυτüχρονα,
μετÜ την παρÝλευση του ωò Üνω χρονικοý διαστÞματοò των δÝκα (10) μηνþν,
πρÝπει να οριστεß νÝα δικÜσιμοò, με πρωτοβουλßα του επιμελÝστερου των

διαδßκων, προκειμÝνου, αφοý ληφθεß υπüψη αφενüò

η επßτευξη Þ μη

τηò

εκμßσθωσηò και αφετÝρου το Ýσοδο εκ των επιτευχθÝντων μισθωμÜτων, να
προσδιοριστοýν οριστικþò οι μηνιαßεò καταβολÝò τηò ρýθμισηò του Üρ. 8 παρ. 2
του Ν. 386θ/2010.

ΠεραιτÝρω, η ωò Üνω ρýθμιση θα συνδυαστεß με την προβλεπüμενη απü τη
διÜταξη του Üρ. θ παρ. 2 Ν, 386θ/2010, αφοý προβÜλλεται νομßμωò και
παραδεκτþò απü τον αιτοýντα αßτημα εξαßρεσηò τηò κýριαò κατοικßαò του απü την
εκποßηση, μετÜ απü το οποßο (αßτημα) η εν λüγω εξαßρεση εßναι υποχρεωτικÞ για
το δικαστÞριο, καθüσον συντρÝχουν üλεò οι νüμιμεò προò τοýτο προυποθÝσειò.

¸τσι, θα πρÝπει να οριστοýν μηνιαßεò καταβολÝò για τη διÜσωση τηò κýριαò
κατοικßαò του αιτοýντοò, για την οποßα ο τελευταßοò θα πρÝπει να καταβÜλλεΙ

ποσü ßσο με το 80% τηò αντικειμενικÞò τηò αξßαò, δηλαδÞ, το ποσü

των

Χ

S0%). ΣυγκεκριμÝνα, για τη διÜσωση τηò κýριαò
κατοικßαò του, ο αιτþν θα πρÝπει να καταβÜλλει προò τιò καθ' ων, κατ' Üρ. θ παρ.

31.139,54€

(= 38.θ24,42€

2 Ν. 3869t2010,180 ισüποσεò μηνιαßεò δüσειò (Þτοι επß 15 Ýτη), εκÜστηò ποσοý
173€ (- 31.13θ,54€1 180), εντüò του πρþτου πενθημÝρου εκÜστου

(Εκουσßα Δικαιοδοσßα - Ν. 3869/20º0)

ημερολογιακοý μηνüò.

Οι οφειλÝò που θα

εξοφληθοýν με τον τρüπο αυτü

λογßζονται τοκοφüρεò με το μÝσο επιτüκιο στεγαστικοý δανεßου με το κυμαινüμενο

επιτüκιο, που θα ισχýει κατÜ το χρüνο τηò αποπληρωμÞò, σýμφωνα με το
στατιστικü δελτßο τηò ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò αναπροσαρμοζüμενο με επιτüκιο
αναφορÜò αυτü των ΠρÜξεων Κýριαò Αναχρηματοδüτησηò τηò ΕυρωπαΤκÞò
ΚεντρικÞò ΤρÜπεζαò και χωρßò ανατοκισμü. ΠαρÜλληλα, κρßνεται üτι θα πρÝπει να

χορηγηθεß στον αιτοýντα περßοδοò χÜριτοò, τριþν (3) ετþν, προκειμÝνου να μη
συμπÝσει η τελευταßα αυτÞ ρýθμιση (Üρ. θ παρ. 2 Ν. 386θ/2010) με την πιο πÜνω

ρýθμιση του Üρ, 8 παρ. 2 Ν. 386θΙ2010, þστε να μπορεß ο αιτþν να εßναι
συνεπÞò στιò εν λüγω υποχρεþσειò του.
Κατüπιν üλων των προαναφερθÝντων, η κρινüμενη αßτηση πρÝπει να γßνει εν
μÝρει δεκτÞ και ωò ουσιαστικÜ βÜσιμη και να ρυθμιστοýν οι επßδικεò οφειλÝò του
αιτοýντοò σýμφωνα με το διατακτικü. ΔικαστικÞ δαπÜνη δεν επιδικÜζεται κατ'
Üρθρ, 8 παρ. 6 του Ν. 386θ/20º0.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλßα των διαδßκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μÝρει την αßτηση.
ΥΠΑΓΕΙ τον αιτοýντα στιò ρυθμßσειò του Ν. 386θ/20º0.

ΟΡΙΖΕΙ για δÝκα (º0) μÞνεò, ισüποσεò μηνιαßεò καταβολÝò, εκÜστη ποσοý
εκατüν σαρÜντα ευρþ ('Ι40€), καταβλητÝα απευθεßαò απü τον αιτοýντα προò την
καθ' ηò, εντüò του πρþτου πενθημÝρου εκÜστου ημερολογιακοý μηνüò, αρχÞò
γενομÝνηò τον επüμενο ημερολογιακü μÞνα απü τη δημοσßευση τηò παροýσαò
και καταβαλλüμενη προò εξüφληση τηò μοναδικÞò επßδικηò απαßτησηò τηò καθ'
ηò απορρÝουσαò εκ τηò υπ'αριθ. 650000262662 σýμβασηò στεγαστικοý δανεßου.
a

ΟΡΙΖΕΙ νÝα δικÜσιμο για επαναπροσδιορισμü των μηνιαßων καταβολþν του
αιτοýντοò για τη ρýθμιση του Üρ.8 παρ.2 του Ν.386θ/20º0, κατÜ τα εκτεθÝντα
στο σκεπτικü τηò παροýσαò, την πρþτη δικÜσιμο του μηνüò ΜαΤου Ýτουò 20º 8,

στην οποßα

η υπüθεση θα εισαχθεß με

πρωτοβουλßα του επιμελÝστερου των

διαδßκων, κατÜ τον τüπο και χρüνο που συνεδριÜζει το παρüν ΔικαστÞριο.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την, εντüò προθεσμßαò Ýξι (6) μηνþν απü την αποδοχÞ του
διορισμοý του εκκαθαριστÞ, εκμßσθωση των κÜτωθι δýο (2) διαμερισμÜτων που
ανÞκουν στην πλÞρη κυριüτητα (κατÜ ποσοστü 100%) του αιτοýντοò και
συγκεκριμÝνα του υπ'αριθ. 1 διαμερßσματοò, ιδιüκτητηò επιφÜνειαò 84,º0 τ,μ. και

του υπ' αριθ.

2

διαμερßσματοò ιδιüκτητηò επιφÜνειαò 55,13 τ.μ., αμφοτÝρων

ευρισκομÝνων στο ισüγειο οικοδομÞò, κτισμÝνηò σε οικοπεδικü τμÞμα (κÜθετη
ιδιοκτησßα) επιφÜνειαò 415,35 τ.μ., συνολικÞò επιφÜνειαò του üλου οικοπÝδου
666,47 τ.μ,, κεßμενου εντüò των ορßων του οικισμοý του Δημοτικοý Διαμερßσματοò

ΣυκιÜò, του ΔÞμου ΞυλοκÜστρου

-

Ευρωστßνηò, επß τηò ΠαλαιÜò ΕθνικÞò Οδοý

(Π.Ε.Ο.) Κορßνθου - Πατρþν, με μηνιαßο μßσθωμα üχι κατþτερο των º50 ευρþ
για το ωò Üνω υπ'αριθ. 1 διαμÝρισμα και üχι κατþτερο των º00 ευρþγια το ωò
Üνω υπ' αριθ. 2 διαμÝρισμα, με τουò üρουò που αναφÝρονται στο σκεπτικü τηò
παροýσαò.
ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστÞ την ΤζÝνη Στρατßκη, Δικηγüρο Κορßνθου, (ΚολιÜτσου º0Κüρινθοò, τηλ.2741083º81, 6947430841), η οποßα θα ενημερωθεß τηλεφωνικþò
για την ανÜληψη των καθηκüντων τηò απü τη Γραμματεßα του παρüντοò

Δικαστηρßου
3869/201Ο,

με σχετικÞ σημεßωση στο αλφαβητικü αρχεßο του Üρ. 13 Ν.
που τηρεßται στο παρüν Ειρηνοδικεßο, τα δε καθÞκοντα τηò

καθορßζονται στο ιστορικü τηò παροýσαò.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτοýντα, προκειμÝνου να αντιμετωπισθοýν τα πρþτα
Ýξοδα τηò διαδικασßαò εκμßσθωσηò των ωò Üνω ακινÞτων, να καταθÝσει, εντüò
ενüò ('Ι) μηνüò απü τη δημοσßευση τηò παροýσαò, στο Ταμεßο Παρακαταθηκþν
και Δανεßων, το ποσü των º00 ευρþ και το σχετικü γραμμÜτιο στη Γραμματεßα

του παρüντοò Δικαστηρßου, οýτωò þστε αυτü να αποδοθεß στον εΚΚαθαρΙστÞ
κατÜ την ανÜληψη των καθηκüντων του,

ΕΞΑΙΡΕΙ απü την εκποßηση

_την

κýρια κατοικßα του αιτοýντοò, η οποßα ανÞΚεΙ

σε αυτüν κατÜ πλÞρη κυριüτητα (κατÜ ποσοστü 100%) και ειδικüτερα την υπ'
αριθ. 3 οριζüντια ιδιοιαησßα (διαμÝρισμα) του πρþτου (α') υπÝρ του ισογεßου
ορüφου, ιδιüκτητηò επιφÜνειαò 1Ο7,28 τ.μ., ευρισκομÝνη σε οικοδομÞ, κτισμÝνη

σε οικοπεδικü τμÞμα (κÜθετη ιδιοκτησßα) επιφÜνειαò 4º5,35 τ,μ., συνολικÞò
επιφÜνειαò του üλου οικοπÝδου 666,47 τ.μ., κεßμενου εντüò των ορßων του
οικισμοý του Δημοτικοý Διαμερßσματοò ΣυκιÜò, του ΔÞμου ΞυλοκÜστρου
Ευρωστßνηò, επß τηò ΠαλαιÜò ΕθνικÞò Οδοý (Π. Ε. Ο.) Κορßνθου

-

Πατρþν και

συνορευüμενο το οικοπεδικü τμÞμα βüρεια με πρþην ιδιοκτησßα Παγþναò συζ.

(Εκουσßα Δικαιοδοσßα Ν. 3869/20º0)
-

Γεωργßου ΝτερτινÞ, νüτια με την Π.Ε.ο. Κορßνθου - Πατρþν, ανατολικÜ
με
ΙδΙΟΚΤησßα κληρονüμων Γεωργßου Κατσαροý και δυτικÜ
με ιδιοκτησßα Αικατερßνηò
ΦÜγκρα.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτοýντα την υποχρÝωση, για τη διÜσωση τηò Üνω κýριαò
κατοικßαò του, να καταβÜλλει μηνιαßωò και δη εντüò του πρþτου πενθημÝρου
εκÜστου ημερολογιακοý μηνüò,'Ι80 ισüποσεò μηνιαßεò δüσειò (Þτοι επß,Ι5 Ýτη),
εκÜστη ποσοý εκατüν εβδομÞντα τριþν ευρþ (173€), καταβαλλüμενη προò
εξüφληση τηò μοναδικÞò επßδικηò απαßτησηò τηò καθ'
ηò απορρÝουσαò εκ τηò υπ'
αριθ. 650000262662 σýμβασηò στεγαστικοý δανεßου. Η καταβολÞ των
μηνιαßων

αυτþν δüσεων θα ξεκινÞσει μετÜ τη λÞξη τηò περιüδου χÜριτοò,
Þτοι τηò τριετßαò
που Üρχεται απü τον επüμενο ημερολογιακü μÞνα απü τη δημοσßευση τηò
παροýσαò, ενþ η οφειλÞ που θα εξοφληθεß με τον τρüπο αυτü λογßζεται
ΤΟΚΟφüρα με Το μÝσο επιτüκιο στεγαστικοý δανεßου
με το κυμαινüμενο επιτüκιο,

που θα ισχýει κατÜ το χρüνο τηò αποπληρωμÞò, σýμφωνα με το στατιστικü

δελτßο τηò ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò αναπροσαρμοζüμενο
με επιτüκιο αναφορÜò
αυτü των ΠρÜξεων Κýριαò Αναχρηματοδüτησηò τηò ΕυρωπαΤκÞò ΚεντρικÞò
ΤρÜπεζαò και χωρßò ανατοκισμü.

Κρßθηκε, αποφασßστηι(ε και δημοσιεýτηκε στο Ξυλüκαστρο, στιò 7 ιουγßου
2017, σε Ýκτακτη δημüσια στο ακροατÞριü του συνεδρßαση,
χωρßò την παρουσßα
των διαδßκων και των πληρεξουσßων δικηγüρων τουò.
Η ΔΟΚ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
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