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ΠΡΩΤΟΔΙΚΕ!Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΠοΤΕΛοΥΜΕΝο απü τη ΔικαστÞ ΜαγδαληνÞ Σοφοý, Πρωτοδßκη,
την
οποßα üρισε η Πρüεδροò Πρωτοδικþν και απü τη ΓραμματÝα
Μαργαρßτα

ΛιÜκουρα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημüσια στο ακροατÞριü του την 25η Ιανουαρßου
20º7,

για να δικÜσει την υπüθεση μεταξý:

ΤοΥ ΕΚΚΑ^οΥΝΤοΣ: Νομικοý Προσþποι.ι Δημοσßου Δικαßου
με

την

επωνυμßα «ΤΑΜΕΙο ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕtΩΝ}ß,
με ΑΦΜ 090016565
(Δ ΔοΥ Αθηνþν), που εδρεýει στην ΑθÞνα (οδüò
Ακαδημßαò αριθ, 4Ο) και

εκπροσωπεßται νüμιμα, το οποßα παραστÜθηκε στο
δßκαστÞριο δια του

πληρεξουσßου δικηγüρου του Γεωργßου Παπαβενετßου,

ΤοΥ ΕΦΕΣtΒΛΗτοΥ: Κωνσταντßνου Παπουτσüπουλου του Παναγιþτη,

κατοßκου Καρυωτßκων ΔÞμου ΞυλοκÜστρου

-

Ευρωστßνηò Κορινθßαò, ο οποßοò

παραστÜθηκε στο δικαστÞριο δια τηò πληρεξουσßαò δικηγüρου του ΕλÝνηò
Μεζßνη.

Ο εφεσßβλητοò Üσκησε κατÜ του εκκαλοýντοò, ενþπιον

του

Ειρηνοδικεßου ΞυλοκÜστρου την απü 06/Ο5/2Ο14 (αριθ, καταθ. δικογρÜφου
75Ι2Ο14) αßτηση του, επß τηò οποßαò εκδüθηκε η

υπ' αριΘ,77Ι2Ο15

απüφαση του Ειρηνοδικεßου ΞυλοκÜστρου, με την οποßα Ýγινε δεκτÞ

η

οριστικÞ

ανωτÝρω

αßτηση. Την απüφαση αυτÞ προσÝβαλε ενþπιον του Δικαστηρßου τοýτου το
εκκαλοýν με την απü 2º Ι03Ι2016 ÝφεσÞ του, που ασκÞθηκε στη Γραμματεßα του

ΠρωτοβÜθμιου Δικαστηρßου στιò 19/Ο5/20'Ι6 με αριθμü κατÜθεσηò Ο8/2Ο16
κατατÝθηκε στη Γραμματεßα του Δικαστηρßου τοýτου στιò º θ/05/20º 6, με αριΟμü

κατÜθεσηò δικογρÜφου 11ΟlΕΜl'ΙΟ/2016, προσδιορßσθηκε αρχικÜ για την
δικÜσιμο στßò º 2ΙlΟΙ20'16 οπüτε και αναβλÞθηκε για την αναφερüμενη στην
αρχÞ τηò παροýσαò δικÜσιμο και ενεγρÜφη στο πινÜκιο.

ΚατÜ τη συζÞτηση τηò υπüθεσηò στο ακροατÞριο οι πληρεξοýσιοι
δικηγüροι των διαδßκων ανÝπτυξαν τουò ισχυρισμοýò τουò και ζÞτησαν να
γßνουν δεκτÜ üσα αναφÝρονται στα πρακτικÜ και στιò προτÜσειò που νομßμωò
κατÝθεσα,τ.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΑΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘι{ΚΕ ΚΑτΑ Το ΝeΜο
Η υπü κρßση Ýφεση Του Καθ, ου η αßτηση και Þδη εκκαλοýντοò κατÜ τηò
υπ' αριθ. 77Ι2Ο15 οριστικÞò απüφασηò του Ειρηνοδικεßου ΞυλοκÜστρου, το
οποßο δßκασε την αßτηση του εφεσßβλητου κατÜ την διαδικασßα τηò εκοýσιαò
δικαιοδοσßαò, Ýχει ασκηθεß νομßμωò και εμπροθÝσμωò, εφüσον οι διÜδικοι δεν

επßκαλοýνται, οýτε Üλλωστε προκýπτει απü τα σχετικÜ Ýγγραφα, üτß Ýγινε
επßδοση τηò εκκαλουμÝνηò, ενþ απü την δημοσßευση τηò (20107/2Ο15) μÝχρι

την Üσκηση τηò κρινüμενηò Ýφεσηò δεν παρÞλθε τριετßα (Üρθρο 14 Ν
,ι
περ. β,,516
3Β69/2010, Üρθρα 17^,495 παρ 1,2,496,499,51º,513παρ
πdp º,517,51Β παρ 1 52ο παρ. º, 59º παρ. 1 και 741 κπολΔ). ιºρÝπει,
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το παραδεκτü καß :ιο βÜσιμο των λüγων τηò, κατÜ την ßδια ωò Üνω διαδιι{ασΙα

που εκδüθηκε

η

προσβαλλüμενη απüφασι1 (Üρθοα 524 παρ. 1,2, 532 και 533

παρ. 1 του ΚΠολΔ).
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Με την υπü κρßση αßτηση, ο εφεσßβλητοò εξÝθετε üτι εßναι φυσικü
ΠρüσωΠΟ Χωρßò εμπορικÞ ιδιüτητα επικαλοýμενοò Ýλλειψη πτωχευτικÞò

γ

ικανüτηταò και μüνιμη αδυναμßα πληρωμÞò των αναφερομÝνων στην
ΠερΙεΧüμενη αßτησÞ του αναλυτικÞ κατÜσταση ληξιπρüθεσμων
χρηματικþγ
ΟφεΙλþν Του προò τΙò πιστþτριεò που αναφÝρονται σε αυτÞν (αßτηση),
ζητοýσε
Τη ρýθμΙση των χρεþν του σýμφωνα με το σχÝδιο διευθÝτησηò

που υπÝβαλε,

αφΟý ΠροηγουμÝνωò ληφθοýν υπüψη η περιουσιακÞ και οικογεγειακÞ του
ΚαΤÜσταση που αναλυτικÜ εκθÝτει, με σκοπü την απαλλαγÞ του απü αυτÜ και
εξαßρεση τηò κýριαò κατοικßαò του, Üλλωò τη δικαστικÞ ρýθμιση τωγ
χρεþγ
ΤΟυ, Η εκκαλουμÝνη απüφαση, αφοý Ýκρινε την αßτηση παραδεκτÞ, αρκοýντωò
ΟρΙσμÝνη ΚαΙ νüμΙμη (Üρθρα 1,4, 8, θ και 11 Ν 3869ß20º0), τηγ Ýκαγε δεκτÞ
Την

ωò ΟυσΙασΤΙΚÜ βÜσΙμη καΙ αφενüò μεν καθüρισε την επß πενταετßα
μηγιαßα
ΚαΤαβΟλÞ του αΙτοýντοò - εφεσßβλητου προò το καθ' ου πιστωτικü ßδρυμα και
αφεΤÝρΟυ εξαßρεσε την εκποßηση τηò κýριαò κατοικßαò του καθορßζογταò
ΚαΙ

ΤαυΤüΧρΟνα Την μηνΙαßα καταβολÞ του αιτοýντοò

-

εφεσßβλητου προò το καθ]

Ου ΠΙσΤωΤΙΚü ßδρυμα γΙα 20 Ýτη, για τη διÜσωση τηò ωò Üνω κατοικßαò. το
εΚΚαλΟýν με Την κρινüμενη Ýφεση και για τουò λüγουò που περιÝχογται σε αυτÞ,
ΠαραΠΟνεßΤαΙ για εσφαλμÝνη ερμηνεßα και εφαρμογÞ του νüμου και κακÞ
εΚΤßμηση Των αποδεßξεων και ζητεßνα εξαφανιστεß
η εκκαλουμÝνη απüφαση με
σκοπü την απüρριψη τηò αßτησηò.

Με τον πρþτο λüγο τηò Ýφεσηò το εκκαλοýν ισχυρßζεται, üτι

το

ΠρωΤΟβÜθμΙο δΙκαστÞρΙο εσφαλμÝνα ερμÞνευσε και εφÜρμοσε τιò διατÜξειò του

Ν.3869/2010, με το να απορρßψει την εκ μÝρουò τηò προβληθεßσα Ýνσταση
αΟρΙσΤßαò ΚαΙ να δεχθεß την αßτηση του εφεσßβλητου ωò επαρκþò ορισμÝνη,

ΠαρÜ

ΤΟ

γεγονüò üτι σε αυτÞ δεν προσδιορßζονται ο χρüνοò ανÜληψηò τωγ

Χρεþν εκ μÝρουò του εφεσßβλητου και αφετÝρου δεν αναφÝρονται με πληρüτητα

αι σαφÞνεια τα γεγονüτα που qδÞγησαν τον τελευταßο στην αδυναμßα να

ανΤαΠΟΚρΙθεß στΙò ανειλημμÝνεò δανειακÝò του υποχρεþσειò.

]η

ο λüγοò

αυτüò

πρÝπε! να απορριφθεß ωò μη,νüμιμοò, διgτ|, αηü τιò διατÜξειò των Üρθρων

1

περιÝλθει σε μüνιμη και, κατÜ την ορθüτερη Üποψη, γενικÞ- καθολικÞ αδυναμßα
πληρωμÞò των ληξιπρüθεσμων χρηματικþν οφειλþν του, γ) την κατÜσταση τηò

περιουσßαò του και τα εισοδÞματα του [διου και του συζýγου του, δ) κατÜσταση
των πιστωτþν, τιò οφειλÝò του προò τουò οποßουò επιθυμεß να ρυθμßσει, κατÜ

κεφÜλαιο τüκουò και Ýξοδα και ε) σχÝδιο διευθÝτησιßò οφειλþν. ΠÝραν δε των

παραπÜνω στοιχεßων κανÝνα Üλλο στοιχεßο απαιτεßται για το ορισμÝνο τηò
αßτησηò, üπωò για παρÜδειγμα η αναφορÜ του χρüνου ανÜληψηò του υπü
ρýθμιση χρÝουò Αρκεß η επßκληση τηò ανÜληψηò του χρÝουò σε χρüνο
προγενÝστερο του Ýτουò απü την υποβολÞ τηò αßτησηò, ενþ ο πιστωτÞò ενüò
τÝτοιου χρÝουò, εφüσον επιθυμεß να αποκλεßσει την εφαρμογÞ του νüμου, θα
προβÜλλει τον σχετικü ισχυρισμü, φÝρονταò και το βÜροò απüδειξηò αυτοý, και

εφüσον ο ισχυρßσμüò αποδειχΦεß βÜσιμοò, θα αποκλεισθεß το συγκεκριμÝνο
χρÝοò απü την υπαγωγÞ στιò διατÜξειò του γüμου (βß., Αθ, Κρητικü, Ρýθμιση

οφειλþν υπερχρεωμÝνων φυσικþν προσþπων üπωò ισχýει μετÜ

τιò

επελθοýσεò νομοθετικÝò μεταβολÝò, εκδ. 2016, σελ. 187 επ, l. ΒενιÝρη - Θ.
ΚατσÜ, ΕφαρμογÞ του Ν,3Β6θ/2Ο10 για τα υπερχρεωμÝνα φυσικÜ πρüσωπα,

εκδ. 2015, σελ. ?,42 επ., ΜΠρΛαμ 67Ι2016 ΤΝΠ Νüμοò, ΜΠρθεσ 3ΒΙ2014
ΕλλΔνη 2Ο14.1132). Ωò εκ τοýτου, στην προκειμÝνη περßπτωση, η αßτηση του

εφεσßβλητου περιλαμβÜνει το προαναφερθÝν ελÜχιστο εκ του νüμου
περιεχüμενο και κρßνεται επαρκþò ορισμÝνη, στο ßδιο δε συμπÝρασμα κατÝληξε
και η εκκαλουμÝνη, η οποßα επομÝνωò δεν Ýσφαλε.

Απü την επανεκτßμηση τηò Ýνορκηò κατÜθεσηò του μÜρτυρα που
εξετÜστηκε στο ακροατÞρßο του ΠρωτοβÜθμιου Δικαστηρßου, η οποßα
περιÝχεται στα ταυτÜριθμα με την εκκαλοýμενη απüφαση πρακτικÜ
συνεδρßασηò του ßδιου Δικαστηρßου, απü üλα τα Ýγγραφα που νüμιμα
προσκομßζουν και επικαλοýνται οι διÜδικοι εßτε προò Üμεση απüδειξη εßτε γΙα τη
συναγωγÞ δικαστικþν τεκμηρßων, για κÜποια απü τα οποßα γßνεται ιδιαßτερη
σημεßωση κατωτÝρω χωρßò πÜντωò να παραλεßπεται κανÝνα κατÜ την εκτßμηση
τηò οι.ισßαò τηò υπüθεσηò, απü τιò ομολογßεò που περιÝχοντα! στο σýνολο των
ιττντ|ηιττιιιßßιττι,ιιιδßπδßτι,ιιι kπAιiιrkaι αττÞταδιδÜνιιατατηcκοΙνÞcπεßοαC.ποU
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λαμβÜνονται υπüψη απü το ΔικαστÞριο αυτεπαγγÝλτωò και χι-,,ßρßò απüδεßξη
(Üρθρο 336 παρ. 4 ß{ΠολΔ), αποδεικνýονται τα ακüλουθα πραγματικÜ
περ|στατ!κÜ: Ο αιτþν και Þδη εφεσßβληlοò εßναι 51 ετþν (γεννηθεßò του Ýτοò
1966) και εργÜζεται ωò δασοφýλακαò στο Δασαρχεßο ΞυλοκÜστρου Εßναι
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φý,ι,ιο τηò με αριθμü .91.8. ηο17 απüφασηò του Μονομελοýò Πρωτοδικεßου
Κορßνθου (Εκουσßα Δικαιοδοσßα)

Ýγγαμοò με τη ΓαρυφαλιÜ ΜιχαλÜκη και απü το
γÜμο τουò Ýχουν αποκτÞσει δýο
τÝκνα, τον Παναγιþτη ηλικßαò 18 ετþν (γεννηθÝντα το Ýτοò 1999) και τη

ΜαριÜννα ηλικßαò 15 ετþν (γεννηθεßσα το Ýτοò 20ο2). οι καθαρÝò
μηνιαßεò
αποδοχÝò του απü την Üνω εργασßα του (κατÜ τον
χρüνο κατÜθεσηò τηò
αßΤησηò)ανÝρχονται στο ποσü των 1.020 ευρþ, παρακρατεßται δε
μηνιαßωò απü
το εκκαλοýν - Ταμεßο Παρακαταθηκþν και Δανεßων,
για την αποπληρωμÞ
σΤεγασΤΙΚΟý δανεßου, που ο [δΙοò εßχε λÜβει

απü αυτü, ποσü 676,55 ευρþ και

συνεπþò απομÝνει στον εφεσßβλητο το ποσü των 343,45 ευρþ. Η σýζυγοò του
εφεσßβλητòυ εßνοι ογρüτισσα και το ετÞσßο εßσüδημÜ τηò ανÝρχεται στο ποσü
των 3.000 ευρþ περßπου, κατÜ δε το Ýτοò 2Ο13 εßχε αυξηθεßσε 6.634,6Β
ευρþ,
λüγω, τηò πρüσθετηò απασχüλησÞò τηò ωò καθαρßστριαò ιτε
ξενοδοχεßο του
ΞυλΟΚÜσΤρΟυ, ενþ τα ετÞσΙα εισοδÞματα του εφεσßβλητου κατÜ
τα οικογομικÜ
Ýτη 2010, 201 1,2012,2013 και 2014 ανÞλθαν στα ποσÜ των 21,448
ευρþ
19.35Β,60 ευρþ, 1Β.501,52 ευρþ, 12,822,32 ευρþ και 13.710 ευρþ
αντßστοιχα.
ΠαραΤηρεßΤαΙ, δηλαδÞ, απü Το οικονομικü Ýτοò 2ο13 και Ýκτοτε
μßα σημαντικÞ
μεßωση Των εσüδων Του εφεσßβλητου, τα οποßα προÝρχονται αποκλειστικÜ απü

μισθωτÝò υπηρεσßεò, που Þταν αποτÝλεσμα τηò μεßωσηò του μισθοý του λüγω

τηò οικονομικÞò κρßσηò τηò χþραò Και τηò περικοπÞò των
μισθþν των

δημοσßων υπαλλÞλων. ΠεραιτÝρω, αποδεßχθηκε üτι ο εφεσßβλητοò
με την
ΟΙΚΟγÝνεΙÜ ΤΟυ ζουν σε ΙδΙüκτητη κατοικßα και ωò εκ τοýτου δεν
επιβαρýγογται
με καταβολÞ μηνιαßου μισθþματοò και κοινοχρÞστων, συνεπþò οι

μηνιαßεò
βΙΟΤΙΚÝò δαΠÜνεò του εφεσßβλητου και τηò οικογÝνειÜò του περιορßζονται κατÜ
την κρßση του δικαστηρßου μüνο στην κÜλυψη των στοιχειωδþν αναγκþν,
οι

οποßεò, κατÜ τα διδÜγματα τηò κοινÞò πεßραò, ανÝρχονται στο ποσü των .l.Ο00
ευρþ. Ακολοýθωò, αποδεßχθηκε üτι σε
χρüνο προγενÝστερο του Ýτουò απü την

κατÜθεση τηò κρινüμενηò αßτησηò, ο εφεσßβλητοò Ýλαβε απü το εκκαλοýν
πιστωτικü ßδρυμα δυνÜμει τηò απü 27ΙΟ6t2οο5 δανειακÞò σýμβασηò,
στεγαστικü δÜνειο, με υπüλοιπο οφειλÞò σÞμερα .l70.490,6Ο ευρþ, εßναι δε
η

απαßτηση αυτÞ εμπραγμÜτωò ασφαλισμÝνη, Þτοι
με υποθÞκη επß του ακινÞτοιι
τηò κýοιαò κατοικßαò του. ¼πι-,*ιò Þδη προαναφÝρθηκε,
η μηνßαßα δüση του εν
λüγω δανεßου ανÝρχεται στο ποσü των 676,55 ευρþ, την οποßα ο εφεσßβλητοò

Þταν σε θÝση να αποπληρþνει üταν ανÝλαβε την συγκεκριυÝνη δανειακÞ
υποχρÝωση καθüσον, σýμφωνα με τα προσκ.ομισθÝντα εκκα6αριστικÜ

σημειþματα αλλÜ και με την κατÜθεση του μÜρτυρα, ο] μηνιαßεò αποδοχÝò του
μÝχρ| το Ýτοò 201º ανÝρχονταν περßπου στο ποσü των 'Ι ΒOΟ ευρþ και αυτÝò

τηò συζýγου του περßπου στο ποσü των 250 ευρþ. ΠλÝον, üμωò, μετÜ την
μεßωση του μισθοý του, τα μηνιαßα εισοδÞματα του εφεσßβλητου και τηò

συζýγου του συγκρινüμενα με τ|ò ληξιπρüθεσμεò οφειλÝò του απü την
παραπÜνω δανειακÞ σýμβαση, δεν του επιτρÝπουν να ανταποκριθεß στην
εξυπηρÝτηση του κυρßου üγκου του χρÝουò του, η δε αρνητικÞ σχÝση μεταξý
τηò ρευστüτηταò και των οφειλþν του, κατÜ την τρÝχουσα χρονικÞ περßοδο, δεν
αναμÝνεταινα βελτιωθεß, λüγω και τηò οικονομικÞò κρßσηò που μαστßζειτη χþρα
τα τελευταßα χρüνια, ενþ

παρÜλληλα οι δανειακÝò του υποχρεþσειò αυξÜνονται,

συνεχþò, λüγω τηò επιβÜρυνσηò του Üνω δανεßου με τüκουò υπερημερßαò.
Συνεπþò, συντρÝχει, στην προκειμÝνη περßπτωση, μüνιμη και διαρκÞò
πραγματικÞ αδυναμßα τευ εφεσßβλητου πληρωμÞò των Üνω ,\ηξιπρüθεσμων
οφελþν του προò το εκκαλοýν πιστωτικü ßδρυμα. Σημειþνεται, üτι η εν λüγω

αδυναμßα αποπληρωμÞò δεν οφεßλεται σε δüλο του τελευταßου,
απορριπτομÝνου του σχετικοý λüγου εφÝσεωò ωò ουσιαστικÜ αβÜσιμου,
καθüσον ο üταν ο εφεσßβλητοò ανÝλαβε το Ýνδικο χρÝοò Þταν σε θÝση να το
αποπληρþνει και το αποπλÞρωνε κανονικÜ για μεγÜλο χρονικü διÜστημα, ενþ
δεν Þταν δυνατü, κατÜ το Ýτοò 2Ο05, οπüτε και σι,ινÞψε την εν λüγω σýμβαση
δανεßου, να προβλÝψει την οικονομικÞ κρßση η οποßα Ýπληξε την χþρα μερικÜ

χρüνια αργüτερα, με αποτÝλεσμα να βρεθεß (ο εφεσßβλητοò) σε αυτÞ την δεινÞ
οικονομικÞ κατÜσταση. Επßσηò, απü κανÝνα στοιχεßο δεν αποδεßχθηκε üτι

υπÜρχει διαφοροποßηση ανÜμεσα στην πραγματικÞ και τη δηλωθεßσα
κατÜσταση των εισοδημÜτων του εφεσßβλητου και üτι η τελευταßα δεν
ανταποκρßνεται στην αλÞθεια, απορριπτομÝνου του σχετικοý λüγου εφÝσεωò

του εκκαλοýντοò, καθüσον αποδεßχθηκε üτι απü την χρονικÞ περßοδο που
Ýλαβε χþρα, η περικοπÞ του μισθοý του και Ýκτοτε αυτüò αντιμετωπßζει
δυσκολßÝò καιστην κÜλυψη των βασικþν βιοτικþν αναγκþν τηò οικογÝνειÜò του
και για τον λüγο αυτü αρκετÝò φορÝò αναßιχÞζglαι να πληρþνει τιò πÜγιεò

δαπÜνεò με δüσειò και να προβαßνει σε διακανονισμοýò. ΕπομÝ,,,ωò, εφüσον
συντρÝχουν'οι,προυποθÝσειò γßα την υπαγωγÞ του εφεσßβλητου στη ρýθμιση
του Ν. 3Β6θ/2ΟlΟ και με βÜση τα προαναφερθÝντα εισοδÞματα του τελευταßου
και αφοý'ληφθδýν υπüψη οι βασικÝò βιοτικÝò ανÜγκεò αυτοý και τηò οικογÝιιειÜò
του, οι οποßεò

καλýπτονται

εν μÝρει και με τη συνεισφορÜ

τηò συζýγου
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:l..Ο φýλλο τηò με αριθμü .Rßß.θ. ¿ο17 απüφασηò του Μονομελοýò πρωτοδικεßου
Κορßνθου (Εκουσßα Δικαιοδοσßα)

ΟρθÜ ÝκρΙνε το ΠρωτοβÜθμιο ΔικαστÞριο üτι το προò διÜθεση στο εκκαλοýι,ι

πιστωτικü ßδρυμα ποσü πρÝπει να ορισθεß στο ποσü των 2Ο0 ευρþ μηνιαßωò,
απορριπτομÝνου του ισχυρισμοý του εκκαλοýντοò üτι αυτü θα πρÝπει να
ανÝρχεται στο ποσü των 421,73 ευρþ.

Ενüψει των ανωτÝρω, το ΠρωτοβÜθμιο ΔικαστÞριο, το οποßο
καταλÞγονταò στην ßδια κρßση Ýκανε δεκτÞ την αßτηση ωò ουσιαστικÜ αβÜσιμη,
ορθÜ ερμÞνευσε το νüμο και εκτßμησε τιò αποδεßξειò, ΠρÝπει, συνεπþò, οι
σχετικοßλüγοι Ýφεσηò να απορριφθοýν ωò ουσιαστικÜ αβÜσιμοι και Ýφεση του
η
εκκαλοýντοò να απορριφθεß στο σýνολü τηò κατ' ουσßαν. ΤÝλοò, δικαστικÞ

δαπÜνη δεν επιδικÜζεται σýμφωνα με το Üρθρο

Β

παρ. 6 του Ν 3Β69/2010"

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλßα των διαδßκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικÜ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ κατ' ουσßαν την Ýφεση.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασßστηκε και δημοσιεýθηκε στην Κüρινθο, σε Ýκτακτη δημüσια
συνεδρßαση στο ακροατÞριü του, την{Ω. Ma'ιbu 2Ο17.
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