
Αριθμüò 4Q ß{ ΖΖοισ
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝο απü την Ειρηνοδßκη, Ελευθερßα Μπουτοποýλου που
ορßστηκε απü τη Διευθυνουσα ιο Πρωτοδικεßο Κορßνθου, Πρüεδρο Πρωτοδικþν
και απü τη ΓραμματÝα, Παναγουλα ΔαμÜλα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημüσια, στο ακροατÞριü του, την Ο9-11-2ο15, για να
δικÜσει την παρακÜτω υπüθεση μεταξυ

ΤτΙΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: 
__ , κατοßκου Κορßνθου, η οποßα

παραστÜθηκε στο ΔικαστÞριο μετÜ τη5 τþ.ηρε§ουσιαò δικηγüρου τηò ΕλÝνηò
Μεζßνη (ΔΣ Κορßνθου, υπ' σρ. 4239Ιο3-ο2-2ο14 ΓραμμÜτιο ΠροκαταβολÞò
Ε§üδων και Φüρων επß Πολιτιτ<þν ΥποθÝσεων ιου ΔΣ Κορßνθου).

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, η οποßα κατÝστη διÜδικοò

μετÜ τη νüμιμη κλÞτευσÞ τηò (Üρθρο 5 Ν.3Β69/2010): ΤηS εδρεýουσαS στην

ΑθÞνα ΑττικÞò ανþνυμηò τραπεζικÞò εταιρεßαS με την επωνυμßα «ΑΛΦΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜοΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χq1 το διακριτικü τßýο «ALPHA ΒΑΝΚ» ωò

καθολικÞò διαδüχου τηò εδρευουσαS στην ΑθÞνα ΑττικÞò ανþνυμηò τραπεζικÞò
εταιρεßαò με την επωνυμßα «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΔΑΔΟΣ Α.tr.» και το

διακριτικü ιßýο «Emporiki Βαηκ», νομßμωò εκπροσωπουμενηò, η οποßα
εκπροσωπÞθηκε στο ΔικαστÞρlο απο τον πληρε§οýσια δικηγüρο τηò Ευαγγελßα

οικονüμου (ΔΣ Αθηνþν- υπ' αρ. Λ1 773 Ι ο9-1 1-2Ο15 ΓραμμÜτιο ΠροκαταβολÞò
του ΔΣ Κορßνθου),

Η ΑΙΤΟΥΣΑ Üστ<ησε την απü Ιο-ο2-2οΙ2 αßτησÞ τηS, διαδικασßαò
εκουσßαò δικαιοδοσßαò, που κατατÝθηκε με αυξ. αρ. (ΥΧ) 44Ι7ο-Ο2-2οΙ2,
προσδιορßσtηΚε για τη δικÜσιμο τηò 25-Ο2-2Ο73 και κατüπιν διαδοχικþγ
αναβολþν για τη δικÜσιμο που αναφÝρεται στην αρχη τηS παρουσαò και ζητεß
να γßνει δεκτÞ για üσουò λüγουò επικαλεßται σ' αυτÞ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ τηò υποθÝσεωò, οι πληρε§οýσιοι δικηγüροι των

διαδßκων, ανÝπτυ§αν και προφορικÜ τουò ισ)ßυρlσμουò τουò κα1 ζÞτησαν να

γßνουν δεκτÜ üσα αναφÝρονται στα ιαυτÜριθμα με την παροýσα απüφαση
πρακτικÜ και στlò Ýγγραφεò προιÜσει5 ιι_ιυò.

ΑΦΟΥ ΠΙΕΔΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ 1νΙΕ ΤΟ ΝΟΜΟ



Η αßτηση του Üρθρου 4 παρ. 1 ιου Ν. 3869/201Ο πρεπει να περη/ρÜφει

ανα,\υιιτ<Ü κÜθε περιουσιακü στου<εßο του οφειλÝτη. Στην Ýννοια τηò περιουσßαò

εμπßπτει κÜθε περιουσιακü στοιχεßο που ανÞκει στον οφειλÝτη και προσδßδει σ'

αυτüν κÜθε εμπραγματο η ενοχικü δικαßωμα, Με αυτÞν την Ýννοια, στα

περιουσlακα στοιχεßα εμπßπτουν εμπρÜγματα δικαιþματα σε καθε εßδουò

κlνητÜ Þ ακßνηια πραγματα, üπωò η κυριüτητα τþÞρηò Þ ψþη, η επικαρπßα, η

δουλεßα κλπ. Τα πρÜγμαια επß των οποßων κατÝχει δικαßωμα ο οφεýÝτηò

πρÝπει να περιγρÜφοντα1 επαρκþò. Αυτü πρεπει να γßνει προκειμÝνου ο

δικαστÞò να ]-1πορÝσε1 να εκτιμÞσε1 την αξßα των αντικειμÝνων και αν θα

προκαλÝσουν αγοραστικü ενδιαφÝρον σε περßπτωση εκποßησηò. Για ιον ßδιο

λüγο πρÝπει να περιγρÜφονιαι τα χαραlζτηριστικÜ του πραγματοò. Σε

περßπτωση που ο οφεýÝτηò Ýχει παραλεßψει κÜποιο απαραßτητο στοιχεßο ωò

προò τα παραπÜνω και αυτü εßναι δεκιικü συμτþηρþσεωò, δυναται ο δικαστÞò

να δεχθεß τη σι;μτιλÞρωση με τιò προτασειò του οφεýÝτη Þ στο δε ειρηνοδικεßο

ακüμα κα1 προ(ρορικÜ κατÜ τη συβlτηση στο ακροατηριο, με σχετικÞ

καταχþριση στα πρακτικÜ, συμφωνα με τα Üρθρα 744, 745 ΚΠολΔ. Σε αυιü το

τιλαßσιο Ýχει γßνει δεκτÞ οχι μüνο η σιιμπr\Þρωση τιληροφοριþν για κÜποιο

περlουσlακü στοιχεßο α_λλÜ ακομα και η προσθÞκη περιουσιακοý στοιχεßου (βλ.

trιρΑθ 10Β/2011, ΕιρΑθ 76-7ΒΙ2Ο11, trιρΑθ 3Ο-32Ι2Ο11, ΕιρΑθ 34Ι2Οl.Ι,

trιρΠειρ 92Ι2ΟΙ1, ΕιρΕλευσ 9Ι2Ο12, ΕιρΚορ 336Ι2Ο12, trιρΙ(ορ 121 Ι2Ο72,
ΕιρΚορ 6Ο2Ι2Ο12, ΕιρΕδεσσ 94Ι2Ο12, ΕιρΑλεξ L3l2Ol2, ΕιρΛαυρ 6ΟΙ2ΟΙ2,

I. ΒενιÝρηò - Θ. ΚατσÜò, ΕφαρμογÞ του Ν. 3Β69Ι2ΟlΟ για τα ΥπερχρεωμÝνα

ΦυσικÜ Προσωπα, εκδ. ΝομικÞ Βιβλιοθηκη 2016, σελ. 222-225).

ΠεραιτÝρω, σε περßπτωση κατÜ την οποßα ο οφεýετηò βρßσκεται σε

διαοταση με τη/το συζυγü του 1ζαι δεν μπορεß να αναμενε1 τον συνυπολογισμü

των εισοδημÜτων τηò/του στην καλυψη των βιοτικþν του αναγκþν, καθþò η

διαòτιαση Ýχει επιφÝρει τετοια συναισθηματικÞ και φυσικÞ απο§ενωση þστε να

καλυπιει κÜθε συζυγοò αυτüνομα τιò βιοτικεò του ανÜγκεò, Þ σε περßπτωση

κατÜ την οποßα λογω τηò φυσηò ιηò διÜστασηò εßναι αδυνατη η διαπßοτωση των

εισοδημαιων τηò/του συζυγου η σε περßπιωση κατα την οιτοßα η συμιβßωση εχει

προ πολλου λÞξει, ο οφειr\Ýιηò δεν υποχρεουιαι να αναφÝρει τα εισοδÞμιατα

τηò/του συζυγòιι του (βλ. Ι. Βενιερηò - Θ. Κατσαò, üπ.π., σελ. 235, trιρΑΟ

],2ΙΙ2Ο11, trιρΑΘ 5ΒΙ2Ο11, ΕιρΛαυρ Ι56Ι2Οlß, ΕιρΛανρ 443Ι2Ο14, ΤΝΠ

ΔΣΑ, ΕιρΠειρ ΒΟ / 2Ο 1 1, ΕιρΠα ρ 53 Ι2Ο 13, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) .

Σε περßπτωση κατα ßην οποßα ο οφεýÝτηò μετα την καταθεση ιηò αßτησηò

στο Ειρηνοδτκεßο και πριν την εκδßτ<ασÞ τηò προÝβη σε μεταβιβÜσεlò κινηιÜ)ν

I



,Ι 1 ß\ /'):

) ο φυλλο τηò υπ'αρlθμ. .l υΙ "| ΙΖο16 αποφÜσεωò του trιρηνοδικεßου Κορßνθου/- (Διαδικασßα Εκουσßαò Δικαιοδοσßαò - Ν. 3369l201O)

και ακßνητων πραγμÜτων κατÜ τρüπο που να δυσχεραßνε1 την ικανοποßηση των

πιστωτþν απü τα περιουσιακÜ του στοιχεßα μειþνονταò το αντικεßμενο τηò

ρευστοποßÞσιò, δεν δικαιολογεßται αναλογικÞ εφαρμογÞ ιων διατÜξεων του

ΠιωχΚ περß υποπτηò περιüδου καθþò η αναλογικÞ εφαρμογÞ επιτρεπεται μüνο
üπου υπÜρχε1 ρυθμιστικο κα1 νοl_ιοθετικü κενü, ενþ αην προκεlμÝνη

περßπτωση το ζÞτημα ρυθμßζεται απü τßò γενικÝò διατÜξειò του ΑΚ περß

καταδολßευσηò δανειστþν (Üρθρα 939 επ, ΑΚ) ΚατÜ αυτη την Ýντοια το

Ειρηνοδικεßο δεν μπορεß να εντÜξει και αυτÜ τα περιουσιακÜ στοιχεßα στη

διαδικασßα κατÜ τα Üρθρα 41 επ. ΠτωχΚ και θα εκδþσει απüφαση για τα

υπÜρχοντα στην περlουσßα του οφευ\ετη πραγματα (βλ Ι. ΒενιÝρηò - Θ. ΚατσÜò,

üπ.π., σελ.553-554, Ýισι και ΠερÜκηò, σ. ΔΕΕ 2011, σελ.4Ο4, αλλÜ και
ΜακρÞò σελ. 166).

Τελοò, δüλια δημιουργßα κατÜστασηò αδυναμßαò πληρωμþν μπορεß να

δημιουργηθεß και μετα την ανÜληψη των χρεþν, δηλαδÞ σε μεταγενÝστερο
χρονικü διÜστημα. ΤÝτοια περßπτωση αφορÜ στο διÜστηlια στο οποßο ο

οφειλÝτηò Ýχει μεν ολοκληρþσε1 τη δηριιουργßα του παθητικου του αλλα δεν

φροντßζει για την διατÞρηση του ενεργητικου του Þ τη σωοτÞ διαχεßρισÞ του

προκεψÝνου να εξυπηρετÞσει τα χρÝη του. Σε αυτÞ την περßπτωση ο οφεýÝτηò

δεν Þταν δüλιοò κατÜ την ανÜληψη τηò υποχρÝωσηò, αλλÜ η συμπεριφορÜ του

Þταν δüλια στο J-lεταγενεστερο στÜδιο, κατÜ το οποßο περιÞλθε σε δüλια

αδυναμßα πληρωμþν και δεν δυναται πλÝον να εξυπηρετÞσει τιò υποχρεþσειò

[ου (Ι, ΒενιÝρηò, üπ.π,, εκδ. 2Οß3, σελ. lΟ7, ΕιρΑθ 63/2Οß 1, Ειρθεσ

6546 ι2οΙΙ).
Η αιτοýσα, επικαλοýμενη με την υπο κρßση αßτηση τηò (κατοπιν

παραδετ<τÞò συμπλÞρωσηò του περιεχομÝνου τηò με δÞλωση τηò τιληρεξοýσιαò

δικηγüρου τηò που καταχωρÞθηκε στα ταυτÜριθμα Lιε την παρουσα απüφαση

πρακτlκÜ κα1 με τιò Ý}¾ραφεò προτασειò τηò) üτι αποτελεß φυσικο πρüσωπο μη
Ýχον την εμπορlκÞ ιδιüτητα, το οποßο Ýχει περιÝλθει σε ι--lονιμη αδυναμßα

,rληρωμÞò των ληξιττρüθεσμων χρηματικων οφειλþν του, ζητεß να γßνει δεκτü

απο την μετÝχουσα στη δßκη πιστþτριÜ τηò, το προτεlνüι-,Lενο απ' αυτην σχÝδιο

διευθετησηò οφειλþν, διαιρορειικÜ να ρυθμιστουν τα χρεη τηò) ι_lε την εξαßρεση

απü τη ρευòποποßηση τηò περßγραφομενηò στο ιστορlκü ιηò αιτησεα)ò κυρlαò

κατοικßαò τηò, αφου ληφθουν υποψη η περlουσιατ<Þ και οικογενεlαlq τηò

κατÜσταση που εκθÝτει με οχοπο την απαλλαγη τηò απ' αυ,ιÜ, κατÜ τα

ειδικοτερα εκτιθÝμετ,,α στην αßτησÞ τηò. ΠεραιτÝρω η αιτουσα, με δÞλωση τηò

τιληρε§ουσιαò δικηγορου τηò πüυ καταχωρÞθητ<ε οτα τòιυτÜριθ;ια με την



παρουσα απüφαση πρακτικα και με τιò Ýγγραφεò προτÜσεlò τηò, παραδεκτþò,

συμφωνα και με τα ετ<τιθÝμενα στη μεßζονα σκÝψη τηò παρουσαò, επικαιροποιεß
τα περιουσιακÜ τηò στοιχεßα κα1 ιην αξßα ιουò, με την προσθÞκη σε αυτα ενοò

ΙΧΕ αυτοκινÞτου ιδιοι<ιησßαò ιÞò, εργοστασßου OPEL, τýπου CORSA Β, Ýτουò

α' κυκλοφορßαò 1995, εμπορικηò αξßαò 5ΟΟ ευρþ κατÜ τη συ}ßτηση τηò

αιτÞσεωò κα1 με την αναφορÜ ιηò αντικειμενικÞò αξßαò τηò κυριαò κατοικßαò

ιηò 1(αιÜ τη συζÞτηση τηò αlτÞσεωò (5Β.598 ευρþ) και περαιτÝρω παραδεκτþò

επικαιροποιεß, το μηνιαßο κüστοò διαβßωσηò τηò, το οποßο ανερχεται πλÝον κατÜ

τη συζÞτηση τηò αιτÞσεωò στο συνολικü ποσü των 900 ευρþ, οπωò αυτü

αναλυεται σε επιμÝρουò ποσÜ, κατ' Üρθρα 224, 7 4Ι , 7 44 και 745 ΚΠολΔ.

Με αυτü το περιεχομενο και αιιηματα, η κρινüμενη αßτηση, εισÜγειαι

παραδεκτþò και αρμοδßωò ενþπιον ιου δικαστηρßου τοýτου, τηò περιφÝρειαò

τηò καιοικßαò ιηò αιτοýσαò, κατÜ τη διαδικασßα τηò εκουσιαò δικαιοδοσßαò

(αρθρ 3 Ν. 3Β69Ι2ΟΙΟ), εφüσον γlα το παραδεκτü τηò: α) τηρÞθηκε η

προδικασßα του ε§ωδικαστικου συμβιβαqτου, με την διαμεσολÜβηση

προσþπου απü αυιÜ που Ýχουν την σχετικÞ εκ του νüμου εξουσßα (Üρθ. 2 του

Ν. 3Β69/2010, üπωò ßσχυε πριν ιην τροποποßησÞ του με το αρθρο 11του Ν.

4161/2Ο|3, δεδομÝνου üιικαιÜτο Üρθρο 19 παρ. 3 του τελευταßου νüμου, για
τιò εκκρεμεßò κατÜ την Ýναρξη ισχυοò του αιτÞσειò εφαρμοζεται η προδικασßα

που ßσχυε πριν την θÝση σε ισχý αυτου), ο οποßοò απÝτυχε την Ο9-01-2012,

üπωò προκυπτει απο την απü Ο9-0 Ι-2ΟΙ2 Βεβαßωση Αποιυχßαò Εξωδικαστικου

Συμβιβασμου τηò Δικηγüρου Κορßνθου καò ΕλÝνηò Μεζßνη, β) κατατÝθηκε ενιüò

τηò προβλεπüμενηò ε§Üμηνηò προθεσμßαò του Üρθρου 2 παρ. 1 του Ν.

3Β69Ι2ΟlΟ, ωò ßσχυε, αΓτο την αποτυχßα του εξωδικαστικοý συμβιβαqτοý και

γ) δεν εκκρεμεß üλλη αßτηση τηò αιτοýσαò για ρυθμιση των χρεþν τηò c,το

δικαστηριο αυτü η α,\λο Ειρηνοδικεßο τηò χþραò, ουτε Ýχει απορριφθεß

προγενÝστερη αßτησÞ τηò για ουσlαστικουò λογουò, üπωò διαπιστþθηκε ι-ιετÜ

απü αυτεπαγγελτο Ýλεγχο ι<ατ' Üρθρο 13 παρ. 2 του ßδιου νομου (βλ. το

προοτ<ομιζüμενο μετ' επικ,\Þσεωò υπ' αρ. 55γ/2Ο 16 Ýγγραφο του Ειρηνοδικεßου

Ι(ορßνθου που περýαμβÜνεται στο ιρÜκελο τηò δικογραφßαò, ενþ τι

αναφερομενη σε αυτο υπ' αρ. ΙΒ97 Ι2ΟΙ4 αßτηση ενþπιον του Ειρηνοδικεßου

Αχαρνων αφορα αλλη αιτουσα με διαφορετικü μητρþνυμο απο την αιιουσα

στην υπο ι<ρ{ση αßlηση, οπωò διαπιστþθηκε ι-τετÜ απο αυτεπαγγελτο ελεγχο του

Δικασιηρßου κατ' αρθρο 13 παρ. 2 του ßδιου νομου). ΕπιπρüσOετα, η ενδικη

αßτιlση παραδεκτÜ εισÜγεται προò ουζÞτηση μετÜ: α) την ε}ιΓιροθ.ομη κα1

, νοι-ιοτυπη ι<λητευση τηò μετÝχουσαò οτη δßκη πιοτO]τρlαò (βλ ιην



j " φυλλο τηò υπ'αριθμ. ,\q'1 Ι2οΙ6 αποφÜσεωò του Ειρηνοδικεßου Κορßνθου
(Διαδικασßα Εκουσßαò Δικαιοδοσßαò - Ν, 3Β69/2ΟlΟ)

προσκομιζüμενη μετ' επικλÞσεωò υπ' αρ, 4Ο56Γ'/ 21-Ο2-2Ο72 Ýκθεση

επιδοσεωò τηò δικαστlκÞò επlμελητριαò στο Πρωτοδικεßο Αθηνþν Αντωνßαò Δημ.

ΚοπανιτσÜνου, β) την εμπροθ.ομη κατÜθεση στη γραμματεßα του δικαστηρßου

αυτοý τηò βεβαßωσηò αποτυχßαò του εξωδικαστικου συμβιβασμοý και των

λοιπþν εγγραφων των παρ. 2 και 4 του αρθρου 4 Ν. 3Β69 Ι2ΟΙΟ, üπωò αυτÝò

ßσχυαν προ τηò κατÜργησÞò τουò απü το Ν. 416 Ι Ι2Ο13 (βεβαßωσηò αποτυχßαò

του εξωδικαστικοý συμβιβασμου, υπευθυνηò δÞλωσηò για την ορθüτητα και την

πληρüτητα τηò κατασßασηò τηò περιουσßαò τηò αιτοýσαò κα1 των κÜθε φυσηò

εισοδημÜτων αυτÞò, για την κατÜσταση των πιστωτþν τηò και των απαιτÞσεων

τουò κατÜ κεφÜλαιο, τοκουò και Ý§οδαι γlα τιò μεταβιβÜσειò εμπραγ-ρ,Üτ6)ν

δικαιωμÜτων επß ακινÞτων, στιò οποßεò προÝβη την τελευιαßα τριετßα κλπ.) και

γ) την αποτυχßα του εξωδικαστικοý συμβιβαqτου, δοθÝντοò üτι δεν Ýγινε δεκτü

το σχÝδιο διευθÝτησηò οφεþþν απü την μετÝχουσα στη δßκη πισòþτρια (βλ. τιò

απü Ο2-Ο4-2Ο72 Ýγγραφεò παρατηρησεlò τιò, οι οποßεò κατατÝθηκαν

εμπρüθεσμα). ΠεραιτÝρω, η υπü κρßση αßτηση εßναι ορισι-ιÝνη αφου

περýαμβÜνει 1) ισχυρισμο περß περιÝλευσηò τηò αιτοýσαò, ωò φυσικου
προσþπου που δεν Ýχει την πτωχευτικÞ ικανüιητα, σε μüνιμη αδυναμßα

πληρωμÞò των ληξιπρüθεσμων χρηματικþν οφειλþν τηò, 2) κατασταση τηò

περιουσßαò τηò αιτοýσαò και των πασηò φυσεωò εισοδημÜτων αυτÞò με την

ταυτüχρονη ανα(ρορÜ στl1ν απü ενδεκαετßαò διÜστασÞ τηò διακοπη τηò

συμβßωσÞò τηò με το συζυγο αυιÞò (ιδετε τα εκτιθεl-ιενα στην μεßζονα σκÝψη τηò

παρουσαò περß του περιεχομÝνου τηò αιτÞσεωò σε περßπτωση που ο οφεýετηò

βρßσκεται σε διÜσταση με ιον/την ουζυγü του), 3) κατÜσταση των πlσιωτþν τηò

αιτουσαò κα1 των απαιτÞσεþν τουò κατÜ κεφαλαιο, τüκουò 1ζαι Ýξοδα, 4) σχεδιο

διευθετησηò οφεýþν (Κρητικüò, ρυθμιση Ν. 3Β69/201Ο σελ. 64 κα1 Ε.

Κιουπτσßδου Αρμεν./64-ΑνÜτυπο σελ. Ι+77) και βεβαßωò 5) τα ßτροβλεπομενßι

στην παρ, 2 του αρθρου 747 ΚΠολΔ και ουδεν Ür\λο στοιχεßο απαιτεßται για την

πληροτητα του ορισμÝνου τηò αßτησηò, αηορρlπτομÝνηò τηò προβαλλüμενηò

απü την μετÝχουσα στη δßκη πιστþτρια ενστÜσεωò αοριòιτßαΕ. Απορριπιεοò ωò

νüμω αβÜσιμοò κρßνεται ο ισχυρlσμοò τηò μετÝχουσαò σßη δßκη πιοτþτριαò

περß αοριστßαò τηò κρινομενηò α|τησηò για τον λüγο üτι δεν εκτßθενται σs αυιιιν

τα πραγματικα περιστατlκÜ που στοιχειοθετουν την 1τειαβολη τηò οικονοLτικιιò

καταστασηò τηò αιτουσαò, τουò λογουò για τουò οποßουò κατÝ(ρυγε σε δανεισμü,

τον τρüπο και τουò λογουò για τουò οποßουò περιηλθε σε αδυναμßα πληρωμηò

των οφειλþν τηò και το ακριβεò χρονικο σημεßο περιÝλευσηò τηò σε òιδυνα;ιßα

ιτ,\ηρωμþν, τ<αθþò τα στοιχεßα αυτÜ δεν απòιιτεßται εκ τοι] νουου να



αναφÝροντα1 επß ποινÞ απαραδÝκτου στην αßτηση για ρυθμιιση των οφειλþν (βλ.

Κρητικü Αθ., trισηγηση με θÝμα «Αοριστßα τηò κατ' αρθρο 4 παρ, 1 αιτησεωò

του οφειλÝτη περß υπαγωγÞò του στιò ρυθμßσειò του Ν. 3Β69Ι2ΟΙΟ», στο

δευτερο επιμορφωτικü σεμινÜριο Δοκßμων Ειρηνοδικþν τηò Εθνικηò Σχοληò

Δικαστþν, Ειρθεσ. ΒΙΒ6Ι2Ο11, trιρΝικ 2Ι2Ο11, I. ΒενιÝρη, üπ.π., σελ. Β5,

ΕιρΛαρ 1Ο6Ι2Ο11, ΤΝΠ ΔΣΑ), αλλÜ αποτελουν στοιχεßα που αναγονται στην

ουσιασιικÞ βασιμüτητα τηò αιιÞσεωò. Περαιτερω, εφüσον ο οφειr\Ýτηò δεν

αναφÝρει τον ακριβη χρüνο αναλÞψεωò των χρεþν που περιλαμβÜνονται στην

αßιηση του Üρθρου 4 παρ, 1 Ν. 3Β69/201Ο, η αßτηση δεν εßναι αüριστη

(Ειρθεσ 73LΟΙ2ΟlΙ, δημοσιευμÝνη στη ΝΟΜΟΣ, ΕιρΝßκαιαò 6Ol20L2),
ωστüσο, προκειμÝνου να κριθεß εÜν μßα απαßτηση εμπßπτει η üχι στην

κατηγορßα των εξαιρουμενων απαιτησεων πρÝπε1 να εξεταστεß εÜν η

συγκεκριμÝνη απαßτηση αναλÞφθηκε ωò υποχρÝωση τουλÜχlσΓον Ýνα Ýτοò πριν

την κατÜθεση τηò αßιησηò. ΠεραιτÝρω, η υπü κρßση αßτηση εßναι νüμιμη,
σιηριζüμιενη στιò διατÜξειò των Üρθρων Ι,4,5,6 παρ. 3, Β,9 και ΙΙ του Ν.

3Β69 Ι2Ο 10, καθüσον με βαση τα εκτιθÝμενα σ'αυτÞ περlστατικÜ συντρÝχουν οι
προýποθÝσεlò υπαγωγÞò τηò αιτοýσαò στη ρýθμιση του νüμου, Þτο1 η αιιοýσα

φÝρεται να εßναι φυσικü πρüσωπο, το οποßο στερεßται πτωχευτικÞò ικανüιηταò,
τα χρÝη του οποßου δεν περιλαμβÜνονται στα εξαιρουμενα τηò ρυθμισηS τ<αι το

οποßο Ýχει Þδη περιÝλθει χωρßò δüλο σε κατÜσταση μüνιμηò και γενικÞò
αδυναμßαò πληρωμÞò των ληξιπροθεσμων χρεþν του. ΕπομÝνωò, εφüσον δεν

επιτεýχθηκε δικαστικüò συμβιβασμüò μεταξυ τηò αιτουσαò τ<αι τηò μετÝχουσαò
στη δßκη πιστωτρlαò, πρÝπει η υπü κρßση αßιηση, κατÜ το μÝροò που κρßθηκε

νομlμη, να ερευνηθεß περαιτερω ωò προò την ουσιαστικÞ τηò βασιμοτητα.
Η μετεχουσα στη δßκη πιστþτρια αρνεßτα1 την αßτηση ωò νüι_lω και ουσßα

αβÜσιμη κα1 περαιτÝρω 1_ιε δÞλωση τηò τιληρεξουσιαò διτ<ηγüρου τηò που

καταχωρÞθηκε οτα ταυτÜριθμα }ιε ιην παρουσα αποφαση πρακτικα κα1 ι-ιε τιò

Ýγγραφεò προτÜσεlò ιηò προβαλλει τον 1σχυρlφιü οτι η αιτοýσα ασκεß

καταχρηστικÜ το δικαßωμÜ τηS προò ασκηση τηò υπο κρßση αιιÞσεωS καθüσον

δεν Ýχει ι<αιαβüΙει προηγουμÝνωò οποιαδηποτε προòπτÜθεια δια ιηò
αξιοποßησηò τηò περιουσßαò τηò να αποκτÞσει μηνιαßα εισοδÞμαια (π.χ. απü

εκμετÜλλευση cικlνητων) , ενα,ι το αναφερομενο στην αtτηση τηò 1-ιηνιαßο κοστοò

διαβßωσηò τηò, ποσοý 7ΟΟ ευρω εßναι υπερβολικο. Η εν λüγω Ýνσταση πρÝπει
ωοτοσο να απορριφθεß ωò απαραδεκιη, διοτι ιι απαγορgυση τηò Üστ<ησηò του

δικαιωματοò που ορßζει το αρθρο 2Β1 ΑΚ, με τουò üρουò που αυτο προβλÝπει,
εlνα1 παρα η μüνο γlα δικαßωμα, το οτιοßο απορρÝει απü διατÜξειò
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ουσιασtlκοý νüμου και üχι απü δικονομικgò διατÜ§ει5, üπωò εßναι το δικαßωμα

για ασκηση αιτÞσεωò ενþπιον Δικαστηρßου (βλ. ΕιρΧαν 3Ο9/2ΟΙ7, δημ

ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 10Ο6/ 1999, ΕλλΔνη 4Ο ΙΙ7lΒ, ΑΠ 392 ΙΙ997, ΕλλΔνη 3Β Ι ΙΒ42,

ΕφΠειρ 357Ι2ΟΟ5, ΔΕΕ 2ΟΟ5ΙlΟ66, ΕφΛαρ 474Ι2ΟΟ5, Αρμ 2ΟΟ5/Ι76Β,
ΕφΠαιρ 964Ι2ΟΟ4, ΑρχΝομ 2ΟΟ5Ι22, Εφθεσ Ι729Ι2ΟΟ3, Αρμ 2ΟΟ4ΙΙ4ΟΙ,
Εφθρ 22LΙ2ΟΟΟ, DIGESTA 2ΟΟ3Ι36, ΕφΔωδ 28ΟΙ799Β, Ε.Εμπ.Δ, Ι999lΒ3Ο,
trφΠειρ 27Ο Ι1996, Δ.Ε.Ε, Ι996 Ι7Ο6, ΕφΑθ 986Ι Ι1995, ΕλλΔνη 39 ΙΙº2,
trφΑθ 642ΒΙΙ994, Ελλ.Δνη 36ΙΙ547, ΕφΠειρ 535/1994, ΑρχΝ 1995/415).

ΠεραιτÝρω, η μετÝχουσα στη δßκη πιστþτρια προβÜλλει Ýνσταση περß δολιαò
περιÝλευσηò τηò αιτοýσαò σε μονlμη αδυναμßα πr\ηρωμι)ò των ληξιπρüθεqτων

χρηματικþν οφειλþν τÞò, καθοσον η τελευταßα α) προεβη σε Üστ<οπο

υπερδανεισμü γνωρßζονταò οτι τα μελλοντικÜ τηò εισοδÞματα δεν θα

επαρκοýσαν για την ομαλÞ αποπληρωμÞ των Ýνδικων δανεßων, Þτοι δανεßστηκε

αποδεχüμενη το ενδεχüμενο τηò υπερχρÝωσÞò τηò, και β) μειÜ την συναψη των

Ýνδικων δανειακþν συμβÜσεων, ενδεχομÝνωò κατασπατÜλησε το ποσü αυτþν σε

καταναλωτικÜ αγαθÜ και υπηρεσßεò με αποτÝλεσμα να υπερχρεωθεß αν και

γνþριζε το ενδεχüμενο αυτü, το οποßο και αποδÝχτηκε. Η ωò Üνω Ýνσταση

παραδει<ιþò προβÜλλεται, εßναι νüμιμη, σýμφωνα και με ια εκτιθÝμενα στη

μεßζονα σκεψη τηò παροýσαò κα1 θα εξεταστεß περαιτÝρω κατ'ουσßα.

Απü ολα τα Ýγγραφα που προσκομßζουν μετ' επικλÞσεωò οι διÜδικο1, απü

την ενορκη κατÜθεση τηò μÜρτυροò τηò αιτοýσαò στο ακροατÞριο του

Δικαστηρßου που καταχωρÞθηκε στα ταυταριθμα με την παρουσα αποφαση

πρακτικÜ, απü τα διδÜγματα τηò κοlνηò πεßραò, τα οποßα λαμβÜνονεαι υπüψη

αυτεπαγγελτωò και χωρßò απüδειξη και απü τη διαδικασßα γενικοτερα
αποδεßχθηκαν τα ακüλουθα πραγματικÜ περιòιτατικÜ:

Η αιιουσα, γεννηθεßσα την Ο9-Ι2-1951 στο Χýιομοδι ΤενÝαò Κορινθßαò

εßναι παντρεμενη και σε διÜσταση απü το Ýτοò 2ΟΟ3 με τον ΠαντελÞ Γκοτση του

Χρηστου, με τον οποßο Ýχουν αποlαÞσει δυο τÝκνα, την ΕλÝτ,η Γκüτση,

γεννηθεßσα το Ýτοò 1975 και την Αικατερßνη Γκοτση, γεwηθεßσα το ετοò 1976.

Η αιτουσα, η οποßα διαμÝνει με την κορη τηò ΕλÝνη στην κυρια κατοιτ<ßα τηò, η

οποßα βρßσκεται στην Κüρινθο εßναι συνταξιοιιχοò του ΙΙßΑ òτπü ιο ειοò 2Ο13 και
λαμβανει συνια§η ποσου 878,Ο1 ευρþ μηνιαßωò, Παλαιοταρα η σýνταξη τηò

ανερχüταν στο ποσο τιον 969,46 ευρþ μηνιαßωò. Προ ιηò συνταξιοδοτησÞò τηò

(απü το Ýτοò ß 9Β4 κα1 ειρεξÞò) η αιτουσα' εργαζοτòιν στη Διευθυνση

Δευτεροβαθμιαò Εκπαßδευσηò Ιßορινθßα5 (Υπουργεßο Παιδεßαò }<αι

Θρησκευματων) οιò διοιτ<τlτικÞ υπòιλληλοò (Δ.tr,} απαοχολοýμετ,,τ-ß με οιιμιβασι-1
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εργασßαò ιδιωτικου δικαßου αορßστου χρüνου με καθαρÝò μηνιαßεò αποδοχÝò

προ ιηò συνταξιοδüτησÞò τηò ποσου Β9Β,96 ευρþ (βλ. ιην προστ<ομιζüμενη μετ'
επικλησεωò απü 2Ι-Ο2-2Ο1,2 Βεβαßωση Αποδοχþν τηò Δ/νσηò Β/θμιαò
Εκπαßδευσηò Κορινθßαò), οι οποßεò τον ΜÜρτιο του 2Οlß ανÝρχονταν στο ποσü

των 1.223,º3 και τον Ιουλιο του 2010 ανÝρχονταν στο ποσü των Ι225,81 ευρþ

(βλ, τιò προσκομιζüμενεò μετ' επικλÞσεωò απü 23-Ο1-2ΟΙ2 Βεβαιþσειò

Αποδοχþν τηò Δ/νσηò Β/θμιαò Εκπαßδευσηò Κορινθßαò). Το ατομικü εισüδημα

τηò αιτουσαò ανερχüταν το οικ. ετοò 2ΟΟ7 στο ποσü των 17.635,42 ευρþ, το

οικ. Ýτοò 200Β στο ποσü των 16.682,89 ευρþ, το οικ. Ýτοò 2009 σιο ποσü των

19,L86,21 ευρþ, το οικ. Ýτοò 201Ο στο ποσü των Ι9,ΒOΟ,37 εLτΡþ, το οικ. Ýτοò

2Ο11 στο ποσü των 17,2Β6,52 ευρþ (βλ. τα προσκομιζüμενα σε αντßγραφο μετ'
επικλησεωò εκκαθαριστικÜ σημειþματα τηò αιτοýσαò των αντßστοτχων οικ.

ετþν), το οικ. Ýτοò 2012, στο ποσü των Ι6.24Β,06 ευρþ, το οικ. Ýιοò 2013 στο

ποσü των L2.Ι46,61 ευρþ (βλ.τα προσκομιζüμενα σε αντßγραφο μετ'
επικλÞσεωò ενιαßα εκτ<αθαριστικÜ σημειþματα τηò αιτουσαò οικ. ετþν 2012 και
2Ο13)) το οικ. Ýτοò 2Ο14 στο ποσü των 12.069,15 ευρþ κα1 το φορ, Ýτοò 2ο74
στο ποσü των 11.5Β5,Β6 ευρþ (βλ. τιò προσκομιζομενεò μετ' επικλÞσεωò

ΠρÜξειò Διοικητικου Προσδιορισμοý Φüρου τηò αιτοýσαò οlκ. Ýτουò 2Ο14 και

φορ. Ýτουò 2ΟΙ4). ΠεραιτÝρω η αιτουσα βοηθÜει οlκονομικÜ κα1 την κüρη τηò

ΕλÝνη, η οποßα εßναι ανεργη και διαμενει μαζß τηò ενω η Ýιερη κüρη τηò, η

οποßα εßναι παντρεμÝνη και διαμÝνει στη δικÞ τηò συζυγικη οικßα, εργÜζεται σε

Καζßνο και λαριβÜνει 5Ο0 ευρω περßπου το μÞνα, επομÝνωò δεν Ýχει τη

δυνατüτητα για παροχÞ οικονομlκÞò βοÞθειαò στην αιτοýσα. Ο δε σιιζυγοò ιηò

αιτουσαò εßναι συνταξιουχοò ωστüσο λογω τηò μακρüχρονηò διÜοτασÞò ιου με
την αιιοýσα (ηδη απü το Ýτοò 20Ο3), με την οποßα δεν διαμενουν Ýκτοτε στην

ßδια οικßα, δεν σιινεlσφÝρει στην κÜλυψη των μηνιαßων αναγκþν διαβßωσηò τηò

τελευταßαò. Κατ' ακολουθßα των ανωτÝρω η μüνη πηγÞ εισοδÞματι,ιò ιηò
αιτουσαò εßναι η συνταξÞ τηò ποσου Β7Β,Ο1 ευρþ μηνιαßωò. Το μηνιαßο κüστοò

διαβßωσηò τηS αιτουσαS κα1 τηò Üνεργηò κüρηò τηò trλÝνηS ανÝρχεται στο ποσü

των 72Β ευρþ περßπου μηνιαßωò (λαμβανομÝνου υπüψη και του γεγονοτοò οιι η

αιτοýσα δεν καταβÜλει ενοßκιο αφου διαμÝνει στην κυρια κατοικßα τηò) ,

αναλυομενο στο ποσü των 3ΟΟ ευρþ περßπου για εξοδα διατροφηò, στο ποσο

των 40 ευρþ περßπου για Ýξοδα Ýνδυσηò και υποδησηò, στο ποσü των 10Ο ευρþ,

περßπου νια εξοδα θερμανσηò τηò κυριαò κατοικßαò ιηò αιτουσαò, στο ποσü ßþν

15Ο ευρþ περßπου για την τι,\ηροιμÞ λογαριασμþν ΔtrΗ, ΟΤtr και ΔtrΥΑΚ, οτο

ι

ποσü. των 6Β ευρþ περßπου για εξοδα μgιò-ικßνησηò, στο ποσο των 4Ο ευρω
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περßπου γlα ιατρικÜ Ýξοδα κα1 στο ποσü των 3Ο ευρþ περßπου για ασφÜλεια
αυτοκινÞτου τηò αιτουσαò.

Σε χρονο προγενÝστερο του Ýτουò απü την κατÜθεση τηò Ýνδικηò αßιησηò,

η αιτουσα εßΧε αναλÜβει απü την μετÝχουσα στη δßκη πιστþτρια το παρακατω
ανα(ρερο}τενο χρÝοò απü κατανα_λωτικü δÜνειο, το οποßο θεωρεßιαι με την

κοινοποßηση τηò αßτησηò ληξιπρüθεσμο και παýει να παρÜγε1 νüμlμουS Þ
συμβατικουò τüκουò (Üρθρο 6 παρ. 3 ν, 3S6912010 ωò εßχε προ τηò
ιροποποßησÞò του με ιο Ν. 4336Ι2Ο15) και το παρακÜιω αναφερüμενο
εμπραγμÜτωS ασφαλισμÝνο στεγαστικο δÜνειο, του οποßου ο εκτοκισμοS
σι;νεχßζετα1 με το επιιüκιο ενÞμερηS οφειλÞò μÝχρ1 το χρονο εκδοσηò τηò

αποφασηS (Üρθρο 6 παρ. 3 ν. 3Β69 Ι2οΙο ωò εßχε προ τηS τροποποßησηS του

με το Ν. 4336/2015) και πιο συγκεκριμÝνα: α) το Ýτοò 20Ο3 εßχε χορηγηθεß
απü την μετÝχουσα στη δßκη πιστþτρια στην αιτοýσα με συμβαση στεγαστικοý

δανεßου, στεγαστικü δÜνειο απü το οποßο η αιτοýσα οφεßλει μαζß με τουò τüκουò
το ποσü των 59,747,6Β ευρþ, η δε ωS Üνω απαßτηση τηò καθ' ηS απü το

παραπÜνω δÜνειο εßναι εξοτιλισμÝνη με ει-τπρÜγματη ασφαλεια και
συγκεκριμÝνα με προσημεßωση υποθÞκηS στο ακßνητο που χρησιμοποιεß ωò

κυρια κατοικßα τηS η αιιουσα και β) ιο 2ΟlΟ εßχε χορηγηθεß απο την

μετÝχουσα στη δßκη πιστþτρια οτην αιτοýσα με συμβαση καταναλωτlτ<ου

δανεßου, καταναλωτικü δÜνειο απü το οποßο οφεßλει μαζß με τουò τüτ<ουò το

ποσü των 1Ο.23Ο,59 ευρþ. Τα ωS Üνω χΡÝÞ, υπολογßζονται üπωò αυτÜ

εισφÝροντα1 απü την αιτοýσα - οφεýÝτρια, καθüσον η Ýνταξη των απαιτÞσεων

στη ρυθμισÞ, Þ οποßα εßναι προσωρlνÞ, θα γßνει ι_ιε τη μορφÞ και το υψοò, που

την εlσφερει ο οιρεýÝτηò, χωρßò να υπÜρχει δυνατοτητα τροποποßηι]ηò ιου

υψουò τηò Þ των δεδουλευμÝνων τüκων απü το δικασιÞριο.

ΠεραιτÝρω, απü τιò ßδιεò ωò Üνω αποδεßξειò, αποδεßχτηκε οτ1 η αιτουσα

Ýχε1 ττεριÝλθει χωρßò δüλο σε ι-lονιμη και διαρκη αδυναμßα να τιληρþνει τιò

ληξιπροθεq.τεò χρηι-ιατικÝò οτρειλÝò τηò. Στην περιÝλευση τηS σε αδυναlιßα
τιληρωμþν συνετελεσε η ιπαδιακη ßτεßωση του μισθου τηò απο ιο ετοò 2ΟΟ9 και
εφε§Þò (ιδÝτε αντοτÝρω), αλλÜ και η ανεργßα ßηò θυγαιÝραò τηò (η οποßα
αηολυθηκε απü την εργασßα τηò το ε,τοò 2ΟlΟ), γεγονüτα, τα οτιοßα δεν εδυνατο

να προβλÝψει, ενþ ε.ξακολουθεß να βρßσκετα1 σε òιδυνòιlιßα ττληρωμιbν λο1,6 19,,,

υψουs τιιs συντα§ηò τηò το οποßο ορßστηκε σε. Ποσο μειωμÝνο σε σχεση ι-ιε ιßs
προσδοκßεò τηò, και το οποßο εχει υποòjτεß περιτ<οπÝò, αφου απο το ποσο των

969,46 ευριΙι μιlνιαßωò μειωθηκε σταδιακÜ οτο ποσο ττDν Β7Β,Ο Ι ευρþ

1ιηνια'ßαΙò. ΠεραιτÝρò], απο κανÝ.,ια αποδεικτικο μÝσο δεν αποδεßχθηκε. οτι ßτετÜ



την συναψη των Ýνδικων δανειακων συμβÜσεων, η αιτοýσα κατασττατÜλησε το

ποσü αυτþν σε καταναλωτικÜ αγαθÜ και υπηρεσßεò, μÜλιαα η μεγαλυτερη
οφειr\Þ τηS στην μετεχουσα στη δßκη πιστωτρια προερχεται απü την ανωτερω

αναφερüμενη συμβαση οτεγαστικου δανεßου με σκοπü την κÜλυψη στεγαστικþν

αναγκþν τηò, ενþ επß οκτþ ετη (2ΟΟ3-2Ο 1 1) η αιτοýσα κατÝβαλε στην

μετεχουσα στη δßκη πιστþτρια τιò μηνιαßεò οφειλüμενεò σε αυτÞ δüσεlò απο την

ωS Üνω συμβαση στεγαστικοý δανεßου και απü το Ýτοò 2ΟlΟ και απü την ωò ανω

συμβαση κατανοr\ωτικοý δανεßου. Κατ' ακολουθßα των ανωτÝΡω, Þ Ýνσταση

δüλιαò περιÝλευσηò τηò αιτουσαò σε αδυναμßα τι\ηρωμþν πρÝπει να απορριφθεß

ωò ουσßα αβÜσιμη. Η εν λüγω αδυναμßα τηò αιτοýσαò δεν οφεßλεται σε

προσκαlρη οlκονομυ<Þ στενüτητα η περιοδικη αδυναμßα, καθüσον το μüνο
οικογενειακü εισüδημα τηò αιτοýσαò, απü το οποßο διαβιþνει η ßδια και η

Üνεργη κüρη τηò προÝρχετα1 απü τη σιινταξη τηò αιτουσαò, ποσü το οποßο δεν

αναμÝνεται να αυξηθεß -μιαλιοτα οπωò αποδεßχθηκε Þδη μειþθηκε- εποι-ιÝνωò οι
ωS ανω απαιτÞσειò τηò μετÝχουσαò στη δß«η πιστþτριαò συνολικου ποσοý

69.97Β,27 ευρþ, συνδυαζüμενεò με την προσωπικÞ κατÜσταση τηò αlτουσαS, το

εισüδημα τηò καl το μηνιαßο κüστοò διαβßωσηò τηò ßδιαò 1(αι ιηò Üνεργηò κüρηò

ιηò υποδηλþνουν οτι η αιτοýσα βρßσκεται σε μονιμη και γενlκÞ αδυναμßα

πληρωμþν.

ΠεραιτÝρω η αιτουσα Ýχει στην πληρη 1ζυριüτητα, νομÞ κα1 κατοχÞ τηò

μßα οριζüντια ιδιοκτησßα και ειδικüτερα το με στοιχεßα Α12 διαμÝρισμα του Α'
πÜνω απü το ισüγειο ορüφου πολυκατοικßαò, εμβαδου 63,9Β τ.}τ., βε ποσοστο

συνιδιοκτησßαò επß του οικοπÝδου 12,34Ο/οο, αποτελοýμενου απü κουζßνα,
καθημερινü-τραπεζαρßα, λουτρü, διÜδρομο, Ýνα υπνοδωματιο και ε§þστεò προò
τον ακüλυπτο χþρο ιου οικοπÝδου, συνορευοντοò ανατολικÜ με το Α13
διαμεριητα, δυτικÜ με ακÜλυπτο χþρο κα1 μα το Α11 διαμÝρισμα, βüρεια με
τ<οΙνΟΧρηστο διαδρομο απο τον οποßο εχει εßσοδο και νüτια δια των ε§ωστþν του

με ακÜλυπτο χþρο τηò πολυκατοικßαò, στην αποκλειστικÞ χρηση του οποßου
(διαμερßσματοò) ανÞκει η υπ'αριθμ. 31 αποθÞκη του υπογεßου, αποτελουμενη

απü Ýνα ενιαßο χþρο εμβαδου Β τ.μ.,, με ποσοστü συνιδιοτ<τησtαò επß ιου
οικοπÝδου 7Ψοο, συνορεýουσα βορεια }ιε την υπ' αριθß-ι. 3Ο αποθηκη ιου
υττογεßοι:, νοτ-ια εν μÝρε1 με κοινοχρηστο διαδρομο και εν μερει με την υτι'

αριθμ. 42 αποθηκη του υπογεßου, ανατολικÜ με κοινüχρηοτο διαδρομο απü τον

σπρßο εχει εßσοδο και δυτικα με την με αριθριü 42 αποθηκη του υπογεßουr.η δε

πολυκατοικßα στην οποßα βρßσ,κονται ιο ωò ανω διαμιερισμα κα1 η 6)ò ανω

αποθÞκη εßναι7τισυÝνη εντüò οικοπÝδου εμβαδου 2.26Ο τ.F., βΕ πρ¼σοψη



ι '"ß

ο φυλλο τηò υπ'αριθμ ß "| Ι2οΙ6 αποφÜσεωò του Ειρηνοδικεßου Κορßνθου
(Διαδικασßα Εκουσßαò Δικαιοδοσßαò - Ν. 3Β69ß 2ΟlΟ)

στην οδü Αγßου Ορουò (πρþην ΑρτÝμιδοò) σιην οποßα φÝρει αρßθμηση 11 και

ΚωστÞ ΠαλαμÜ στην οποßα φÝρει αρßθμηση 91, ευρlσκüμενου στο 5Οο

οικοδομικü τετρÜγωνο του αρχικου σχεδßου πüλεωò τηò πüλεωò τηò Κορßνθου,

απεικονιζüμενου στο απü Αυγουστου ß999 τοπογραφικü διÜγραμμα του

ΤοπογρÜφου Μηχανικοý Κωνσταντßνου Αν. Αδαμ, με την υπευθυνη δηλωση üτι

βρßσκεται ενιοò σχεδßου πüλεωò Κορßνθου, üιι εßναι Üρτlο και οικοδομησιμο κα1

οτι δεν εντÜσσεται στιò διατÜ§ειò του ν. 1,33º Ιl9Β3, περιγραφüμενου κατ'üρια

σtο υΠ, αρ, 15ß ls/ 3ο_ο7_2οο2 συμβüλαιο αγοραπωλησßαò ιου

ΣυμβολαιογρÜφου Κορßνθου Δημητρßου ΙωÜννου Καλλßρη. Το ωò Üνω ακßνητο

περιÞλθε οτη./ κυρlοτητα τηò ενÜγουσαò με αγορÜ απο τΟυò ΒασιλικÞ

ΚουτσογιÜ\η/η του Σταματßου, ΔημÞτριο Καρσιþτη του ΑνδρÝα, Κωνσταντßνο

ΑδÜμ του Αναστασßου και ΕλÝνη Γκßλλα του Αργυρßου, συζυγο Κωνσταντßνου

ΑδÜμ δυνÜl_ιει τΟυ ωò Üνω υΠ, αρ. ι5l1ò/3Ο_ο7-2οο2 συμβολαßου

αγοραπωλησßαò του Συμβολαιογραφου Κορßνθου Δημητρßου ΙωÜννου Καλλßρη,

νομßμωò μεταγεγραμιιÝνου στα βιβλßα μεταγραφþν τΟυ ιÝωò ΔÞμου Κορινθßων

στον τüμο 5Ο6 κα1 με αριθμο 93. Στην αποκλειστικÞ χρηση του ωò Üνω

διαμερßqταιοò ανηκε και ο χþροò στÜθμιευσηò στην πυλωτη με στοιχεßα Π_33,

εμβαδοý 11,70 τ.μ., εμφαινüμενοò στην απο Μαßου 1999 κÜτοψη ισογεßου,

οριζüμενοò αναιολικα με κοινüΧρηστη εßσοδο ΟΧημÜτων, δυτικÜ με ιον Π_32

χþρο σταθμευσεωò, βüρεια ι_lε κοινοχρηστη εßσοδο πολυκατοικßαò και εßσοδο

οχημÜτων και νüτια με ακαλυπτο χþρο, Η αlτουσα εßχε αποlαησει την

κυριüτητòß του ωò Üνþ Χþρου στÜθμευσηò δυνÜμε1 του ωò Üνω υΠ, αρ,

1511s/30_o7-2Oo2 συμβολαßου αγοραΠωλησßαò του ΣυμιβολαιογρÜφΟυ

Κορßνθου Δημητρßου ΙωÜννου Ι(αλλßρη, νομßμωò μιεταγεγρα}τμÝνου στα βιβλßα

μεταγραφþν του τÝωò ΔÞμιου Κορινθßων στΟν τομο 506 Κα1 με αριθμο 93, Με

την υπ'αρ. i6,07g Ι3Ι_Ι2_2ΟΟ4 πραξι1 τροποποßησηò τßιò υlτ' αρ. 14ΟlΒ/ 1999

πρÜξεωò συσιÜσεωò οριζοντιων ιδιοκτησιþν του ωò ανω ΣυμβολαιογρÜφου,

νομιßμωò μεταγεγραμι_lÝνη στα ωò ανω βιβλßα μεταγραφþν στον τüμο 545 Και ι_ιε

αριθμουò 61 και 62 (οπωò η ωò Üνω πρÜξη συστÜσεωò οριζüντιων ιδιοκτησιων

τροποποlÞθηκε οσον αφορα ιο Γ1 διαlιÝρισμα ι_ιε την υπ'αρ. 2,ΙΙ2ΙΙ6-Ο4_

2ΟΟ4 πραòη τροποποßησηò τηò Συμβολòιιο\/ρÜφου Ι{ορßνθου Ζωηò Κολλια που

μεταγραφηκε στον τομο 5 19 / 34 5) , ορßστηκε 1τεταξυ ιων ωò Üνω

ιτυμβαλλü}ιενων και ιου εκ τρßιου συμιβαλλομιενου εργολαβου Γεωργßου ΓκL\λα

του Αργυρßου üτι ο Π,41 υπαßθριοò χωροò σßÜθμιευσηò, εμιβòιδοý Ι1,5Ο τ.μι_,

εμφαßνüι_ιενοò οιην απü Ν4αßου 1999 κατοιρη ισοι,εßου, αφαιρεßται cιπο το Γ1

διαμÝρισμα κα1 θα εξυτιηρετεß στσ εξÞò ιιτιοτι\εlιrιι]..Ü το Α12 διαμερισ'*α ενþ ο



Π-33 χþροò στÜθμευσηò αφαιρεßται απü τq Α12 διαμÝρισμα και θα ε§υπηρετεß

στο ε§Þò αποκλειστικÜ το Γ1 διαμÝρισμα λüγω αντα,\λαγÞò. Το ωò Üνω Α12
διαμÝρισμα, στην αποκλειστικÞ χρηση του οποßου ανÞκει η ωò Üνω υπ'αριθμ.
31 αποθηκη του υπογεßου και ο ωS Üνω Π-41 υπαßθριοò χþροò σταθμευσηò,

αποιελεß την κýρια κατοικßα τηò αιτουσαò, βαρυνεται δε το εν λüγω ακßνητο με
προσημεßωση υποθηκηò υπÝρ τηò καθ'ηS για το ποσü των 99.1ΟΟ ευρþ. Η
ανιlκειμενικη αξßα ιηS κυριαò κατοικßαò τηò αιτοýσαò περýαμβÜνουσα τüσο

τoUS KUploUS üσο και τουò βοηθητικουò χþρουò αυτÞò ανÝρχεται στο ποσü των

5Β.59Β,25 ευρþ (ιδÝτε την προσκομιζομενη μετ'επικλÞσεωS ΔÞλωση trΝ.Φ.I.Α.

- Πρα§η Διοικητικου Προσδιορισμου Φüρου Ν. 4223Ι2Ο13 Ýτουò 2015 ιηò
αιτουσαò), το οποßο δεν υπερβαßνει το üριο του αφορολüγητου Ποσου για
Ýγγαμη με δυο τÝτ<να, προσαυξημÝνο κατÜ 5Ο% üπωò απαιτεß ο νüμοS και
επομÝνωò, καθüσον υποβÜλλεται σ)<ετικü αßτημα, μπορεß να εξαιρεθεß απü την

εκποßηση κατÜ το Üρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869 Ι2οl,ο. Σημειþνεται αναφορικÜ με
ιην εφαρμογÞ του τελευταßου Üρθρου για την διÜσωση τηò πρþτηò κατοικßαò
ιηò αιτοýσαò, üτι εφαρμüζοντα1 εν προκειμÝνω οι διατÜξειò του Ν. 3869/2Ο10,
üπωò τροποποιÞθηκαν δυνÜμει των αρθρων ιου Ν. 4161l2OL3 και ισχýουν
απü τον χρüνο δημοσιευσεþò του τελευταßου, Þτοι απü την 14-06-2013,
λαμβÜνονταò επιπλÝον υπüψη το γεγονüò üτι κρßσιμοò xpovos κατÜ το

δικονομικü δßκαιο εßναι ο χρüνοS τηò συβlτησηò στο ακροατÞρlο, κατÜ την

οποßα οι διÜδικοι Ýχουν την δυνατüτητα να προβÜλλουν τουò ισχυρlσι-ιοýò ιουò,

δεδομενου κα1 του γεγονüτοò üτι το Üρθρο 9 üπωò αντικαταστÜθηκε απü το

αρθρ. 2 παρ, Α υποπαρ. Α4 Üρθρο 1 παρ. 1Β του Ν. 4336Ι2Ο75,
καταλαμβÜνει μüνο ιιò αιτησεlò που υποβÜλλονται μετÜ την εναρ§η ισχýοò του

(19-Ο8-20Ι5) σιιμφωνα μετο αρθρ.2 παρ. Αυποπαρ. Α4 Üρθρο 2 παρ. 5 και
Üρθρο 4 του Ν.4336/2Ο15. Ετσι η αlτουσα γlα την διÜσωση τηS ανωτÝρω

περιγραφομενηs Κυριαò κατοικßαò τηò θα ΠρÝπει να καταβαλει το ποσü των

(5Β.59Β,25 Χ ΒΟ% : 46.Β7Β,60 ευρþ) 46.Β7Β,6Ο ευρòb μιε 1-ιηνιαßεò καταβολÝò
οι οποßεò θα πρÝπει να οριστουν σε δεκαπÝ,ντε (ß5) Ýτη, κατ'εφαρμογÞ του

αρθρου 9 παρ. 2 εΕ.7 Ν. 3s69/2O1O, οπωò αντικαιαστÜθηκε με το Üρθρο 17

παρ.2 Ν.4161/2Ο13. Η αποπληρωμÞ ιου ποσοý αυτου θα γßνει εντοκωò,

Χωρßò ανατΟ}ι].σιτο Lιε το μÝσο επιτüκlο στεγαστιτòοý δανεßου μτε το κυμαινομρνο
επιτüκιο, που θα ιò»<ýει κατÜ το χρüνο τηò αποιτληρωμÞò, σι]μφωνα με τ()

στατlστικο Qελτßο τηò Τραπεζοò .ηò Ελλαδοò αναπροσαρμοζüμενο με επιτοκlο
aνa(pΟpas αυτü των ΠρÜ§εων Κυριαò Αναχρηματοδüιησηò τηò Ευρωπαßκηò
Κεντρικηò JρÜπεζαò. 'Ετσι το Γιοσο τηò καθε μηνιαßαò και' αρθρο 9 του Ν,,



ι /\ 
"'/ο φυλλο τηò υπ'αριθμ, ( -1 º Ι2Ο16 αποφÜσεωò του Ειρηνοδικεßου Κορßνθου

(Διαδικασßα Εκουσßαò Δικαιοδοσßαò - Ν. 3Β69/2ΟlΟ)

3Β69Ι2Ο10 δοσηò ανÝρχεται σε (46.Β7Β,6Ο : 1ΒΟ = 26Ο,44 ευρþ) 26α,44 ε.υρþ

κα1 η καταβολη τουò θα ξεκινÞσει μετÜ την ληξη τηò περιüδου χÜριτοò που

δßνειαι, η οποßα πρÝπε1 να οριστεß πενταετÞò, κατÜ τα ειδικüτερα αναφερομενα

κατωτÝρω.

ΠεραιτÝ.ρω η αιτουσα διαθÝιει Ýνα ΙΧΕ αυτοκßνητο κυρlüτητÜò τηò,

εργοστασßου OPEL, τýπου CORSA Β, Ýτουò α' αδεßαò 1995, πÝντε θÝσεων,

αμολυβδοκαταλυτικü, 1195 κυβικþν, εμπορικÞò α§ßαò 5ΟΟ ευρþ περßπου.

Ενüψει τηò εμπορικÞò του αυτÞò αξßαò, του τýπου και τηò παλαιοτητÜò του, δεν

κρßνεται πρüσφορο προò εl(ποßηση γιατß κρßνεται üτι δεν θα αποφÝρει κÜποιο

αξισλογο τßμημα για την ικανοποßηση τηò μετεχουσαò σ-τη δßκη πιοτþτριαò,

λαμβανομÝνων υπüψη και των εξüδων τηò διαδικασßαò εκποßησηò (αμοιβÞ

ετ<τ<αθαριστÞ, Ýξοδα δημοσιευσεων κλπ.), γι'αυτü και κρßνεται üτι δεν πρÝπει να

διαταχθεß η κατ'Üρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3Β69/201Ο εκποßησÞ του.

ΤÝλοò, στα περlουσιακÜ στοιχεßα τηò αιτουσαò περιλαμβανüταν ß<αιÜ την

καταθεση τηò υπü κρßση αßτησÞò τηò Ýνα αγροτεμÜχιο ι_ιε τα εντüò αυτοý

ευρισκüμενα ελαιüδεντρα (αρδευομενο - ποτlστικü) ευρισκül_ιενο κατÜ τον τßιλο

κιÞσεþò του οτην θÝση «ΚÜψαλοò» περιφÝρειαò Χιλιομοδßου του τÝωò Διlμου

Κλεωνþν και Þδη στη θÝση «Ι{ατσουλη» τηò τοπικÞò Κοινüτηταò Χι,\ιομοδßου τηò

ΔημοτικÞò Ενüτηταò ΤενÝαò του ΔÞμου Κορινθßων τηò Περιφερειατ<Þò Ενοτηταò

Ι(ορινθßαò τηò ΠεριφÝρειαò ΠελοποννÞσου, εκτüò σχεδßου πüλεωò, εκιοò

οικισμοý κα1 εκτüò ζþ,rηò των 5Ο0 μ του οικισμοý, εκτÜσεωò τεσσÜρων

στρεμμÜτων ιτr\Ýον Þ Ýλαττον κατÜ τον τßþο κτÞσεωò του και κατÜ νεοιερη

καταμÝτρηση συνολικÞò εκτÜσεωò 4,97Ο,Β3 ιβ., αποτελοýμενου απο δυο

επlμÝρουò αl,ροτεμÜχlα μη Üρτια κα1 μη οικοδομÞσιμα, τα οτιοßα χωρßζονται

μεταξý τουò απü αγροτικü δρομο, εμβαδου το πρþτο 3.º9Ο,93 τ.lι. κα1 το

δευτερο Ι,Ιº9,9Ο üπωò αυτÜ απεικονßζονται κατ' üρια στο προσαρτþμενο στο

υπ' αρ. 4,24ΙΙΙº-ΙΙ-2ΟΙ2 συμβüλαιο πþλησιlò αγροτικου ακινητου [αντß

τιμÞματοò 1Ο.ΟΟΟ ευρþ, αντιτ<ειμενικÞò αξßαò (9,553,14 + 2,973,35

Ι2.526,49 ευρþ) Ι2.526,49 ευρþ)] τηò ΣυμιβολαιογρÜφου Κορßνθου Λ4αρßαò

ΓκÝλτ-ß, απο Νοεμβρßου 20Ι2 τοπογραφικü διÜγρòιμμ,α του ΑρχιτÝκτονα

Νlηχανικου Ευοταθßοιι Μπουκουρα. Το ωò Üνω αγροτει,,.Üχιο δεν ευρl_òßκεται

τιλεον cΓτην ι<ι]ρlοτη,ια τηò αιτοýσαò, η οποßα μετα την κατÜθεσι1 ιηò ιιπο ι<ρßση

αιτησεωò και πρlν την εκδßκασÞ τηò το πrbλησε δυνÜlτει του ωò ανω συμβολιτßου

cΓτον κ. Ευστρατιο Χòτ,\βατζη του Ιωòιννη. ΕποlιÝνωò, συι_-ιφωνα ι-ιε ßcι ι:κτιθslτενòι

στη 1_ßεßζονα σlζει]]η τηò πcιρουσαò ιο Ειρηνοδικεßο δεν μιπòρεß να ε.,,ιÜ\'ει και

αυτÜ τα π,εριουσιακÜ οτοιχεßα ò,-ιη διαδ..κασßα κιlι θα εκδι,ισει αποq]ασιι \,,.τ-1 ιòτ



υπÜρχοντα στην περιουσßα του οφεlλÝτη πρÜ\ητατα (βλ. I. ΒενιÝρηò - Θ. ΚατσÜò,
üπ.π., εκδ. ΝομικÞ ΒιβλιοθÞκη 2Ο16, σελ. 553-554, Ýισι και ΠερÜκηò, σ. ΔΕΕ
2Ο11, σελ. 4Ο4, αλλÜ και ΜακρÞò σελ. 166).

Κατ' ακολοι;θßα των ανωτÝρω σιJντρÝχουν στο πρüσωπο τηò αιτουσαò ο1

προýποθÝσεlS γlα την υπαγωγÞ τηS στη ρυθμιση του Ν. 3s69/2O1O, Ετσι η

ρυθμιση των χρεþν ιηò θα γßνει κατÜ πρþτο λογο με μηνιαßεò καταβολÝò
απευθεßαò στην μετÝχουσα στη δßκη πιστþτρια, απü τα εισοδηματα τηò επß
πενταετßα οι οιτοßεò θα αρχßζουν την 1η ημÝρα του πρωτου μÞνα μετÜ την
κοινοποßηση προò αυτÞν τηò απüφασηò. Οσον αφορÜ το ειδικüτερο περιεχüμενο
τηò ρυθμισηS αυτÞS, το προS διÜθεση στην μετÝχουσα στη δßκη πιστþτρια ποσü,
λαμβανομÝνων υποψη των εισοδημÜτων και των βασικþν προσωπικþν και
οικογενεlακþν αναγκþν τηò αιτοýσαò, για τα οποßα Ýγινε λüγοò παραπÜνω,

ανÝρχεται στο ιτοσü των 150 ευρþ μηνιαßωò. Το συνολικü ποσü των οφειλþν τηò
ανÝρχεται στο ποσü των 69.97Β,27 ενρþ. ΜετÜ την ολοκλÞρωση των καταβολþν
αυτþν στο τÝλοò χρονικοý διαστÞματοò πÝντε (5) ετþν (Β παρ. 2 Ν. 3Β69 Ι2ΟΙΟ,
üπωò τροποποιÞθηκε με το αρ. 16 παρ. 2 Ν. 4161/2Ο13), η μετÝχουσα στη

δßκη πιστþτρια θα Ýχει λÜβει το ποσü των (150 ευρþ Χ 6Ο μÞνεò = 9.00Ο ευρþ)

9.ΟOΟ ευρþ. ¹τοι η αιτοýσα, απü το παραπÜνω ποσü των 69,g7B,27 ευρþ, θα
εΧεΙ ΚαΤαβÜλει με τιò μηνιαßεò καταβολεò επß πενιαετßα συνολικÜ το ποσü τωγ

9.ΟOΟ ευρþ και επομÝνωò θα απομÝνει υπüλοιπο 60,g7B,27 ευρþ. Η
παραπÜνω ρυθμιση θα συνδυαστεß με την προβλεπομενη στο Üρθρο 9 παρ. 2
Ν.3Β69/201Ο, εφüσον με τιò επß πενταετßα καταβολÝò τηò πρþτηò ρυθμισηò
δεν επερχεται τιλÞρηò εξüφληση των απαιτÞσεων τηS μετÝχουσαS στη δßκη
πιστþτριαò και προβÜλλεται αßτημα εξαßρεσηò τηS κατοικßαò τηò αιτοýσαò απü
την εκποßηση, μετÜ το οποßο εßναι υποχρεωτικÞ για το δικαστÞριο (βλ. Κρητικü
Αθ., ü.π., σελ. 14Β). ¸τσι θα πρÝπει να οριστουν μηνιαßεò καταβολÝò για την
διÜσωση τηS κυριαò κατοικßαS τηò αιτουσαò, για την οποßα θα πρεπει να
καταβÜλει το Βο% τηS αντικειμενικÞS ιηò αξßαò, δηλαδη το ποσü των

(5Β,59Β,25 Χ ΒΟ% : 46.Β7Β,6ο ευρþ) 16.Β7Β,6ο ευρþ. Η αποπληρωμη του

ποσοý αυτοý θα γßνει εντüκωò, χωρßò ανατοκισμü, με το μÝσο επιτül(ιο

σtεγασtΙΚου δανεßου με ιο κυι-ιαινü]_ιενο επιτüκιο που θα ισ;<υει κατÜ τον χρüνο
ιηò αποττληρωμηò σιJμφωνα με ιο σταιιστικü δελτßο τηò ΤρÜπεζαò τηò ΕλλÜδαò
αναπροσαρμοζομιενο με επιτüκιο αναφοραò αυτü των ΠρÜξεων Κυριαò
Αναχρηματοδüτησηò ιηò trυρωπαßκηò Κεντρικηò Τραπεζαò, Η καταβολη' των

δüσεων αυιþν θα ξεκινÞσει την πρþτη ημεΡα του προιτου μÞνα πÝντε (5) χρüνια

μετÜ την κοινοποßηση τηò ιταρουσαS στην αιτουσα κα1, οπωò εκιεθηκε, η
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διÜρκεια τηò πρÝπει να οριστεß σε δεκαπεντε (15) Ýτη. Το υπüλοιπο τηò

απαιτÞσεωò τηò μετεχουσαò στη δßκη πιστþτριαò κατÜ το μÝροò που δεν θα

κα,\υφθεß απü τιò πενταετεßò καταβολÝò κα1 μετÜ και την εξαντληση του ποσοý

που αντιστοιχεß στο ΒΟ% τηò αντικεψενικÞò α§ßαò τηò κυριαò κατοικßαò τηò

αιτοýσαò, δεν μπορεß να ικανοποιηθεß, καθþò δεν μπορεß βÜσει νüμου να

επιβληθεß περαιτερω υποχρεωση στην αιτοýσα, Εφüσον, εξαλλου, τηρηθουν οι
üροl τηò ρυθμισηò απü την αιιοýσα, η τελευιαßα απαλλασσεται.

Κατ'ακολουθßα των ανωτÝΡω, ιι υπü κρßση αßτηση πρÝπει να γßνει εν μÝρει
δεκτÞ ωò ουσιαστικÜ βÜσιμη και να ρυθμιστουν τα χρÝη τηò αιτοýσαò,

εξαιρουμετιηò τηò ει<ποßησηò τηò κυριαò καιοικßαò ιηò, συμφωνα με τα ειδικþò

εκτιθÝμενα στο διατακτιl(ü τηò παρουσαò. Η απαλλαγÞ τηò αιτοýσαò απü καθε

υφιστÜμενο υπüλοιπο χρεþν τηò Ýναντ1 τηò μετÝχουσαò στη δß<η πιστþτριαò,

που περιλαμβÜνονται στην εμπεριεχüμενη στην αßτησÞ τηò κατÜσταση, θα

επελθει κατÜ νüμο (Üρθρο 11 παρ. 1ν. 3Β69/2Ο10), με την ιÞρηση των üρων

τηò ρυθμισηò. ΔικαστικÞ δαπÜνη δεν επιδικÜζεται σιJμφωνα με το Üρθρο Β παρ,

6 ιου ν, 3Β69/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔικÜζει αντιμωλßα των διαδßκων.

ΔÝχειαι εν }τερει την αßτηση.

Ρυθμßζει τα χρεη τηò αιτουσαò με μηνιαßεò καταβλητÝεò εντüò του

πρωτΟυ πενσημερΟυ εκÜσtου μηνοò ΚαταροΔεò Προò την μετεΧουσα στη οlΚη

πιστωτρlα τρÜπεζα επß μßα πενταετßα, ποσοý εκαιüν πενηντcι (15Ο) ευρþ, οι

οποßεò θα αρχßζουν την 1η ημÝρα του πρþιου μÞνα J-ιετα την κοινοποßηση προò

αυ,την τηò απüφασηò,

Εξαιρεß την εκποßηση του περιγραφüμενου στο ,.στορικδ τηò

παρουσαò I.Χ,Ε. αυτοκινÞτου> ιδιοτ<τησßαò αlτουσαò, μÜρκαò OPEL, τýπου

CORSA Β, Ýτουò α' αδεßαò 1995, πÝντε θÝσεων, 1195 κυβικþν,

Εξαιρεß την εκποßηση τηò κυριαò κατοικßαò τηò αιτουσαò, Þτοι α) του

με στοιχεßα ΑΙ2 διαμιερßφτατοò του Α' πÜνω απο το ισüγειο οροφου

πολυκατοικßαò, εμβαδοý 63,9Β I.Ρ., με ποσοσßο συνιδιοτ<τησßαò επß του

οικοπÝδου 12,34Ψοο, αποτελουρτενου απο κουζßνòι, καθημερινο-τραπεζαρßα,

λουτρü, διαδρσμο, Ýνα υπνοδωμιατιο και ε§þστεò προò τον αι<Üλυπτο χαιρο του

οικοπεδου, συνορευονºοò ανατολικÜ ι_τε το Α13 διαμεριομα,, δυτικα ].-ιε

ακòιλυτιτο χþρο κα1 }τε το Α11 διαlιÝρισl_ιòι, βüρεια με κοι.",üχρηστο διαδρομο

απο τον οποßο εχει εßσοδο και νüτια δια των εξωστþν του Llε ατ<Üλυτιτο χþρο τηò
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πολυκαιοικßα5, β) τηò υπ'αριθμ. 31 αποθÞκηò του υπογεßου, ανηκουσαò στην

αποκ,\ειστικÞ χρηση του ωò Üνω διαμερßσμαιοò, αποτελουμενηò απü ενα ενιαßο

χþρο εμβαδου Β ..μ., με ποσοστü συνιδιοκτησßαò επß του οικοπÝδου ΙΟλο,

σι,ινορεýουσαò βορεια }ιε την υπ' αριθμ. 3Ο αποθÞκη του υπογεßου, νüτια εν

μÝρει με κοινοχρησΓο διÜδρομο και εν μÝρει με την υπ'αριθμ. 42 αποθÞκη του

υπογεßου, ανατολικÜ με κοινüχρηστο διαδρομο απü ιον οποßο Ýχει εßσοδο και

δυτικÜ μετην με αριθμο 42 αποθÞκη του υπογεßου καιγ) του με στοιχεßα Π-41

υπαßθριου χþρου σταθμευσηò, ανηκοντοò στην αποκλειστlκÞ χρÞση του ωò ανω

διαμερßσl-ιατοò, εμβαδου 11,5Ο τ.μ., η δε πολυκατοικßα στην οποßα βρßσκονται
το ωò Üνω διαμÝρισι_lα με τουò Βοηθητικουò χþρουò αυτοý, Þτοι την ωò Üνω

αποθηκη και τον ωò Üνω χþρο στÜθμευσηò, εßναι χτισμÝνη εντοò οικοπÝδου

εμβαδου 2,26Ο ι.F., Ρε πρüσοψη òιτην οδü Αγßου Ορουò (πρþην ΑρτÝμιδοò)

στην οποßα φÝρει αρßθμηση 11 και Κωστη ΠαλαμÜ στην οποßα φερει αρßθμηση

91, ευρισκüμενου στο 5Οο οικοδομικο τετρÜγωνο του αρχικοý οχεδßου πüλεωò

τηò πüλεωò τηò Κορßνθου, απεικονιζομενου στο απü Αυγουστου 1999

τοπογραφικü διÜγραμι_ια του ΤοπογρÜφου Μηχανικοý Κωνσταντßνου Αν. ΑδÜμ,

Üρτιου και οικοδομÞσιμου, περιÞλθε δε στην αιτοýσα η ωò Üνω κυρlα κατοικßα

κατÜ κυριüτηια δυναl,ιει του υπ' αρ. 1 5 1 1Β / 3Ο -Ο7 -2ΟΟ2 ουμβολαßου

αγοραπωλησßαò του ΣυμιβολαιογρÜφου Κορßνθου Δημητρßου ΙωÜννου Καλλßρη,

νομßμωò μεταγεγραμμενου στα βιβλßα μειαγραφþν του τεωò ΔÞμου Κορινθßων

cΓτον τομο 506 και με αριθμü 93, σε συνδυασμü με ιην υπ'αρ. Ι6.Ο79Ι31,-Ι2-

2ΟΟ4 πρÜξη τροποποßησηò ιηò υπ' αρ. l4O1S/1999 πρÜξεωò συστÜσεωò

οριζüντιων ιδιοκτησιþν του ωò Üνα,) ΣυμβολαιογρÜφου, νομßl_ιωò

μεταγεγραμμενη στα ωò Üνω βιβλßα μιεταγραφþν στον τüμο 545 και με
αριθμουò 61 και 62.

ΕπιβÜλλει στην αιτοýσα την υποχρÝωση να καιαβÜλει για την διασωση

τηò κυριαò κατοικßαò τηò στην μετεχουσα στη δßκη πισιωτρlα το συνολικü ποσü

ιων 46.Β7Β,6Ο ευρω, επß δεκαπÝντε (ß5) ετη (1ΒΟ μηνεò), Þιοιμηνιαßωòτο ποσü

των διακοσßων εξηντα ευρω και σαραντα τεσσÜρων λεπτþν (26Ο,44 ευρþ). Η

καταβολÞ των μηνιαßων αυτων δüσεων θα ξεκινησει την 1η ημÝρα του πρþτοιι

ß_lÞνα, πÝντε (5) χρονια μετα την σε αυτÞν κοινοποßηση τηò παρουσòιò αποφασηò

και θα γßνει εντοκωò) εντοò του πρþτου πενΟß-;μÝρου εκÜστου μηνοò, χωρßò

ανατοκιομü με ιο μεσο επιτüκιο ρτεγαστlκου δανεßου J_τε το κυμαινüμιενο

επιιüκlο, που1 θα ισχυει,κατÜ ,ιο χρüνο τηò αποιιληρωμÞò, συμßρωνα ι_ιε ι,ιl,

σtατισtlκο δελιßο ιηò Τραπεζòιò τηò trλλÜδοò, clναπροσαρμοζοlτενο ],ιε επlιοκιο

]

t
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ο,ναφορÜò αυτü των ΠρÜ§εων Κυρταò Αναχρηματοδüτησηò τηò ΕυρωπαικÞò

ΚεντρικÞò ΤρÜπεζαò.

Κρßθηκε, αιτοφασßστηκε 1ζαι δημοσιεýτηκε Φην Κüρινθσ, σε Ýκτακτη,

δημüσια συνεδρßαση στο ακροατÞριο του Ειρηνοδικεßου, την 3Ι-03-2Ο16,
απüντων των διαδßκων και των πληρε§οýσιων δυ<ηγüρων τουò.

Η


