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Αριθμü5 β ß Ι2ο15
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΙΙΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ αΠΟ την Ειρηνοδßκη Ελευθερßα Μπουτοπουλου που
ορßστηκε με Πρα§η τηò ΔιευθυνουσαS το Πρωιοδικεßο Κορßνθου ΠροÝδρου
Πρωτοδι:<þν και απο τη Γραμμαιεα Παναγοýλα Δαμαλα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣtr δημüσια, στο ακροατÞριü του, την Ο9-11-2Ο15, για να
δττ<Üσει την κατωθι υποθεση μετα§υ:

ΤοΥ ΕΝΑΓοΝΤοΣ: Αναστασßου Γκρουτση του Ανδρεα, καιοßκου
Χýιομοδßου Κορινθßαò που παραστÜθηκε στο ΔικαστÞριο μετα τηS

πληρεξουσιαò δικηγορου του ΕλÝνηò Μεζßνη (ΔΣ Κορßνθου, υπ'αρ. 13 Ι7 Ι2οΙ3
ΓραμμÜτιο ΠροκαταβολÞò Ε§üδων και Φüρων επß Πολιτικþν ΥποθÝσεων του ΔΣ
Κορßνθου),

ΤΩΝ ΕΝΑΓοΜΕΝΩΝ: 1) Αλε§ανδρου Κατσιμπουλα του Δημητρßου,
κατοßτ<ου ΚουταλÜ Κορινθßαò που δεν παρασταθηκε στο ΔικαστÞριο και 2)

Δημητρßου Κατσιμποýλα του ΑλεξÜνδρου, κατοßκου ΚουταλÜ Κοριγθßαò που
δεν παραστÜθηκε στο ΔικαστÞριο.

Ο ΕΝΑΓΩΝ Üσκησε την απü ο7-ο2-2οΙ3 αγωγÞ του, διαδικασßαò

μικροδιαφορþν που κατατÝθηκε με αυ§. αρ, 19/ΟΒ-ο2-2ο13, προσδιορßστηκε
να συζητηθεß για τη δικÜσιμο τηS 04-11-2Ο13 και κατüπιν διαδοχικþν
αναβολþν γlα τη δικασιμο που αναφÝρεται στην αρχÞ τηò παρουσαò και ζητεß
να γßνει δεκτη για üσουò λüγουò επικαλεßται σ'αυτÞν.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ τηò υποθεσεωò, η πληρε§οýσια δικηγüροS του

εναγοντοò, ανÝπτυ§ε και προφορικÜ τουò ισχυρισμ,οýò του και βlτησε να γßνουν
δεκτÜ üσα αναφÝρονται στα ταυτÜριθμα με την παρουσα απüφαση πρακτικÜ
και στιò Ýγγραφεò προτασειò τηò.

ΑΦΟΥ ΜΕΔΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Απü τη διαταξη του Üρθρου 11Ο § 2 του ΚΠολΔ, προκýπιει üιι οι διÜδικοι
Ýχουν δικαßωμα να παρßσταντα1 σε üλεò τιò συζητησειò τηò υπüθεσηò και πρÝπει
να καλουντα1 σ' αυτεò κατÜ τlò διατÜ§ειò του νομου. Απü ιο αρθρο 469 παρ. 1

εδ. τελ. του ΚΠολΔ, το οποßο εφαρμüζειαι στιò μικροδιαφορÝò προl(ýπτει üτι αν

απουσιÜζει κÜποιοò διαδικοò η συζÞτηση γßνεται και χωρßò αυτüν και οι
διατÜ§ειò των Üρθρων 27Ι παρ.3 κατ272 παρ, 1 και 2 δεν εφαρμüζονται. Η
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διατα§η του Üρθρον 277 § 1 του ßδιου Κþδικα, ορßζει üτι «αν ο εναγοJ_ιετ,οò δεγ
εμφανισθεß κατα την ουζητηση Þ εμφανισθεß αλλÜ δεν λÜβει μεροS σ' αυτÞν
κανονικÜ, το δικαστηριο εξετÜζει αυτεπαγγÝλτωò αν η αγωγÞ και η κληση τ,ια
συζητηση επιδüθηκαν σ' αυτüν νüμιμα και εμπροθεσμα», διαφορετικα,
σι]μφωνα με το Üρθρο 27Ι παρ.2 ΚΠολΔ κηρυσσει απαρÜδεκτη τη συζÞτηση.
Οι διαταξεlò αυτÝS καθιερþνουν στο δικονομικο δßκαιο τη θεμελιþδη αρχÞ τηò
εκατÝρωθεν ακρüασηS των διαδßκων, η οποßα επιβÜλλει στο δικαστÞριο την
υποχρÝωση να ερευνÞσει πρωιαρχικÜ και αυτεπÜγγελτα, αν ο διÜδικιιS που
απουσιÜζει κατÜ τη συβlτηση στο ακροατÞριο, Ýχει κληθεß να παραστεß σ'αυτÞ
νομοτυπα Και εμπρüθεq-ια Και να κηρυ§ει απαραδεκτη τη συβlτηση, εφüσον
διαπιστþσει üτι δεν εγινε τÝτοια κλητευση,

Περαιτερω, επß απλÞò ομοδικßαò, κÜθε ομüδικοò, εφüσον ο νüμοò δεν
ορßζει διαφορετικα ενεργεß στην δßκη ανε§αρτητα απü τουS Üλλουò, ενþ οι
πρÜ§ειò η οι παραλεßψειò κÜθε ομοδßκου δεν βλαπτουν οýτε ωφελουν τουò
ÜλλΟυò (Üρθρο 75 ΚΠολΔ). Δηλαδη νοουνται τüσεò δßκεò οσεò και οι διÜδικοι
τηò κÜθε πλευρÜò. Η διακοπÞ τηS δßκηò ωS προS το πρüσωπο του ενüò δεν
καταλαμβÜνει και τουò λοιπουò Ο καθε απλοò ομüδικοò μπορεß να δικαστεß Þ
να ερημοδικÞσει Χωρßò να εΠηρεαστεß η νομιl(Þ θÝση των λοιπþν (βλ. Μ.
ΜαργαρßΙη - Α, Μαργαρßτη, Ερμηνεßα ΚΠολΔ, εκδ. π. Ν. ΣÜκκουλα 20 ι2, τ. ι,
αρθρ,75, σελ, 155, ß56). Απλοß ομüδικοι εßναι και αυτοß που Ýχουν κοινü
δικαßωμα η κοινη υποχρÝωση, δηλαδÞ εßναι εlS ολüκληρον δανειστεò Þ
οφειλετεò (Μ. Μαργαρßτη -Α. Μαργαρßτη, üπ,π. αρθρ. 74, σελ. 153).

Στην προκειμÝνη περßπτωση ο ενÜγων, Üσκησε την απο ο7-ο2-2οΙ3
αγωγη του διαδßχασßαò μικροδιαφορþν που κατατÝθηκε με αυξ. αριθμο 19/0s-
ο2-2οΙ3, προσδιορßστηκε γlα τη δικασιμο τηS Ο4-11-2013 κα1 κατüπιν
διαδοχικþν αναβολþν για τη δικÜσιμο τηS Ο9-ο3-2Ο15, οπüτε κατüπιν
αναβοληò προσδιορßστηκε για την αναφερομενη στην αρχη τηS παρουσαS
δικασιl-ιο. Κατα την μετ'αναβολÞò δικÜσιμο τηS Ο9-Ο3-2Ο15, καιÜ την οποßα ο
εναγων παραστÜθηκε δια τηs ωs ανω τþ,ηρε§ουσιαò δικηγüρου του, ο πρþτοò
των εναγομενων παρασταθηκε αυτοπροσþπωs, ενþ ο δευτεροò των εναγομÝνων
δεν παρασταθηκε στο Δικαστηριο συμφωνα με τα υπ'αρ. 3Ο/2Ο15 Πρακτικα
ΔημΟσΙαò ΣυνεδρßασηS τΟυ Ειρηνοδικεßου Κορßνθου στιò Ο9-Ο3_2Ο15. Ωοτüσο,
ο πρþιοò των εναγομενων, ο οποßοò παραστÜθηκε αυτοπροσþπωò στο
ΔικαστÞριο κατα την δικÜσιμο τηò Ο9-Ο3-2Ο15, δεν εμφανßστηκε κατα τη μετ'
αναβολη δικασιμο ιηò Ο9-11-2Ο15, κατα την οποßα η υπüθεση εκφωνηθηκε
απο τη σειρα του εκθÝματοs, επομÝνý)ò πρεπει να δικαστεß ερÞμην, καθüσον
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Ζ " φυλλο τηò υπ' αριθμ . h ιζ l2OL5 αποφασεωò του Ειρηνοδικεßου Κορßνθου
(Διαδικασßαò Μικροδιαφορþν)

δεν απαιτεßται να κλητευθεß αυτüò στη μετ' αναβολÞ δικÜσιμο με την

κοινοποßηση σε αυτüν πρακτlκου αναβολÞò, δεδομÝνου üτι η αναβολÞ τηò

συβlτησηò, παρουσßα ιων διαδßκων Þ των πληρεξουσιων δικηγüρων τουò, επÝχει

θεση κ,\ητεýσεωò, στιò περιπτþσειò που η αγωγÞ Þ αßτηση δεν εγγρÜφεται στο

πινÜκιο, üπωò εν προκειμÝνω (trιρΝαυπ 3/19Β6 ΑρχΝ 
^Ζ',4ΟΒ, 

Üρθρο 27Ο

παρ. 1, 277 παρ, 2, 46Β παρ, 2, 469 παρ. 1 εδ. β ΚΠολΔ). ΠεραιτÝρω,

αναφορικÜ με ιον δευτερο των εναγομÝνων, ο ενÜγων δεν προσκüμισε οýτε

επικαλÝστηκε Ýκθεση επιδοσεωò σε αυτüν των ανωιÝρω Πρακτικþν αναβολÞò

Στο πλαßσιο üμωò του Üρθρου 469 παρ. 2 ΚΠολΔ, ειδοποιÞθηκε την 23-Ι2-

2Ο15 η πληρεξουσια δικηγüροò του ενÜγοντοò απο τη Γραμματεßα του

Δικαστηρßου τουτου, ι(αι τηò ταχθηκε προθεσμßα, μÝχρι κα1 την 2B_L2_2OI5,

προκειμενου να προσκομßσει εκθεση επιδüσεωò των υπ'αρ,30/2015
Πρακτιτ<þν δημοσιαò συνεδρßασηò του Ειρηνοδικεßου Κορßνθου στον δευτερο

των εναγομÝνων, ωστüσο τουτη δεν προσκομßστηκε εντüò τηò ταχθεßσαò

προθεσμßαò. ΕπομÝνωò δεδομÝνου οτι τ<ατ' ακολουθßα των ανωτÝρω δεν

κοινοποιÞθηκαν τα ωò Üνω ΠρακτικÜ αναβοληò στον δευτερο των εναγομÝνων,

üπωò διαπιστþθηκε μετÜ απü αυτεπÜγγελτη Ýρευνα του Δικαστηρßου, πρεπει να

κηρυχθεß απαρÜδεκτη η συωτηση τηò κρινομενηò αγωγηò ωò προò τον δεýτερο

των εναγομÝνων, ο οποßοò συνδÝεται με τον πρþτο ιων εναγομενων με το δεσμü

τηò απλÞò ομοδικßαò, συμφωνα και με τα εκτιθÝμενα στη μεßζονα σκ€ψη τηò

παρουσαò, και να διαταχθεß η νομιμη και εμπροθεσμη κλÞτευση του δευιερου

των εναγομÝνων σε μεταγενεστερη δικασιμο. ΘÝμα δικαστικÞò δαπανηò δεν

τßθεται διüτι η παρουσα απüφαση, καΘ' ο μÝροò αφορα τον δευτερο των

εναγομÝνων, δεν εßναι οριστικÞ, κατα την Ýννοια ιου αρθρου 191 ΚΠολΔ (trφΑΘ

ß516/ 19Β6, Ελλ.Δικ. 27,535).

ΠεραιτÝρω, με την υπü κρßση αγωγÞ του, κα1 κατ' ορθÞ εκτßμηση του

δικογρÜφου αυτÞò ο ενÜγων εκθÝτει üτι τον Δεκεμβριο ιου Ýτουò 2Ο10

κατÞρτισε με τουò εναγüμενουò προφορικÜ συμβαση παροχÞò ανε§αρτητων

υπηρεσιþν υπÝρ του δευτερου των εναγομÝνων, Þτοι üτι ο εναγων ανÝλαβε να

διδÜ§ει με ιδιαßτερα μαθÞματα στον δευτερο των εναγομÝνων το μÜθημα τηò

Φυσικηò Κατευθυνσηò τηò Γ'ΤÜ§ηò του Γενικου Λυκεßου, αντß αμοιβηò ποσου

2Ο ευρþ ανα Ýκαστη þρα διδασκαλßαò. ¼τι σε εκτελεση τηò ωò ανω συμφωνßαò ο

ενÜγων δßδαξε στον δευτερο των εναγομÝνων το εν λογω μÜθημα, παραδßδοντÜò

του ιδιαßτερα μαθÞματα στην οικßα του (του ενÜγοντοò) κατÜ το χρονικο

διÜστημα απü τον ΙανουÜριο του 2Ο11 εωò και το Μαιο του 2ΟΙ1 κα1

ειδικüιερα παραδßδοντÜò του ιδιαßτερα μαθÞματα επß 16 þρεò τον Ιανουαριο



του 2Ο11, επß 16 þρεò τον ΦεβρουÜριο του 2Ο11, επß 16 þρεò τον }Ιαρτιο του
2Ο11, επß 16 þρεò τον Απρßλιο του 2Ο11 και επß 19,5 þρεò τον ΜÜιο του 2Ο11,
ηΤΟΙ εΠß Β3,5 συνΟλΙΚÜ þρεò κατÜ το ωò Üνω χρονικü διÜστημα. ¼ιι δικαιοýται
να λÜβει ωò αμοιβÞ απο τουS εναγüμενουS για τlS ωS Üνω υπηρεσßεò που
ΠαρεßΧε ΚαΤÜ Τα συμφωνηθÝντα, το συνολικο ποσü των (Β3,5 þρεò διδασκα,\ßαò
Χ 2Ο ευρþ ανÜ þρα διδασκαλßαò = 7.67ο ευρþ) 1.67Ο ευρþ, ποσü το οποßο
ΚαßΤΟΙ ΟΙ εναγüμενοι αναγνþρισαν üτι το οφεßλουγ, ωστüσο δεγ το Ýχουι,
ΚαΤαβÜλεΙ σΤΟν ενÜγοντα. ¼τι Üλλωò επlκουρlκþò οι εναγüμενοι οφεßλουγ στογ
ενÜγοντα το εν λογω ποσü, αλληλεγγυωs Και ειò ολüκληρον Ýκαστοs με βÜση τιò
διατα§ειò περß αδικαιολüγητου π-trουτισμου, καθüσον κατÝσιησαν κατÜ το ωS
Üνω ποσü αδικαιολογÞτωS πλουσιüτεροι ειS βÜροS τηS περιουσßαS του
ενÜγοντοò, Üνευ νομιμηò αιτßαò.

Κατ'ακολουθßα του ιστορικοý αυτοý, ο ενÜγων ζητεß με την Ýνδικη αγωγÞ
του, καθ' ο μÝροs αυτÞ σtρεφεται Κατα του πρþτου των εναγομÝνων, να

, υποχρεωθεß ο πρþτοs των εναγομÝνων να του καταβÜλει, με την κýρια Üλλωò μετην επικουρικÞ βÜση τηò Ýνδικηò αγωγηS, το συνολικü ποσü των 1.650 ευρþ,
νομιμοτοκωs απü την επομÝνη ιηs επßδοσηò τηs αγωγÞs και μÝχρι ολοσχεροýò
ε§οφλÞσεωS και να καταδικασθεß στην καταβολÞ τηò δικαστικÞò του δαπÜνηò.
ΣημειωτÝον οτι η αιτουμενη μεταβολÞ του αιτÞματοS τηS αγωγÞS απο το
αlτουμενο με την Ýνδικη αγωγÞ ποσü των 1.65ο'ευρþ, στο ποσü των 1.67Ο
ευρþ, η οποßα Ýλαβε χþρα με δÞλωση τηò ιτßηρε§ουσιαò δικηγüρου του
ενÜγοντοò, η οποßα καταχωρηθηκε στα ταυτÜριθμα με την παρουσα απüφαση
πρακτικÜ, εßναι απαραδεκτη και ε§ αυτοý του λüγου απορριπτÝα, καθüσον üταν
επÝλθει εκκρεμοδικßα, üπωò εν προκεlμÝνω, εßναι απαρÜδεκτη η αυ§ηση του
αιτÞματοò τηò αγωγηò, Ýστω και πpos διüρθωση «λÜθουò» (βλ. Μ. Μαργαρßτη -Α, Μαργαρßτη, Ερμηνεßα ΚΠολΔ, εκδ. Π.Ν. Σακκουλα 2οΙ2, Τ. I, αρθρ , 223,
σελ. 416, ΑΠ 92/7995, ΕΕΝ 1996, Ι27, ΑΠ 2Β7/2οο2, ΕλΔ 2οο3, Ι21, ΑΠ
5Ο3/2009, ΤΝΠ ΔΣΑ).

Με το ωò ανω περιεχομενο και αιτÞματα, η υπü κρßση αγωγÞ, καθ' ο
μεροS σtρÝφεται κατÜ του πρþτου των εναγομÝνων, αρμοδßωò και παραδεκτþò
εισÜγεται για να συζητηθεß ενþπιον αυτου του Δικαστηρßου (αρθρα 14 παρ, 1
εδ, α" 22 και 33 ΚΠολΔ), με την εφαρμογÞ των ειδικþν περß μικροδιαφορþν
διατÜ§εων, περlÝχει üλα τα απαραßτητα στοιχεßα που την καθιστουν ορισμενη
και περαlτÝρω εßναι νομιμη ωò προò την κυρια βÜση ιηò, στηριζüμενη στιò
διαταξειòτων αρθρων 361,345,346 ΑΚ, 176 και 191 τιαρ.2 ΚΠολΔ. C)ò προò

η νüμιμη κα1 απορριπτÝα, καθüσον η



j" φυλλο τηò υπ'αριθμ. $|* 7ZOιS
(Διαδικασßαò

αποφÜσεωò του Ειρηνοδικεßου Κορßνθου
Μικροδιαφορþν)

απü το Üρθρο 9ο4 ΑΚ αγωγÞ του αδικαιολογητου τι-λουτισμου εßναι
εΠΙβΟηθηΤΙΚηS ουσlασtιΚÜ φυσεωò κα1 μπορεß να ασκηθεß μογογ οταγ λεßπουγ
οι προýποθÝσειò τηò αγωγηò απü τη συμβαση η την αδικοπρα§ßα, εκτοò αν
θεμελιþνεται σε ΠραγματικÜ περισταιικÜ διαφορετικα η προσθετα απü εκεßγα,
στα οποßα στηρßζεται η αγωγÞ απü τη συμβαση η την αδικοπρα§ßα. Δεν
συγχωρεßται δηλαδÞ, Ýστω και επικουρικþò (δικονοl-ιικÜ) ασκουμενη, εφοσον
στηρßζεται στα ßδια πραγματικα περιστατικÜ, στα οποßα στηρßζεται και η αγωγÞ
απü τη συμβαση, üπωS και στην προκειμενη περßπτωση (ΑΠ 1Ο4/20Ο3 Δνη
2003,9Β3). Πρεπει, επομενωS, η υπü κρßση αγωγÞ, καΘ'ο μÝροS στρÝφεται
κατÜ του πρþιου των εναγομÝνων, αφου για το αντικεßμενü .ηS, προσκομßστηκε
το αναλογο τελοò δικαστικου ενσημου με τιS νüμιμεS υπÝρ τρßτων προσαυξÞσειS
(βλ, το υπ' αριθμ. 133Β56Ο6Ι2ο15 διπλüτυπο εßσπρα§ηò Δ.Σ. Κορßνθου), να
ερευνηθεß περαlτερω και τ<ατ'ουσßαν ωò πpos την κυρια βÜση τηò.

Απο την Ýνορκη καταθεση στο ακροατÞριο του Δικαστηρßου του μÜρτυρα
του εναγοντοs Που καταχωρÞθηκε στα ταυτÜριθμα με την παροýσα απüφαση
ΠραΚΤΙΚÜ, Κα1 αΠü ιη διαδικασßα γενικüτερα, αποδεßχθηκαν τα ακüλουθα
πραγματικα περlστατυ<Ü :

Τον ΔεκÝμβριο του Ýτουò 201Ο καταρτßστηκε μετα§υ του εναγοντοò κα1 του
πρþτου των εναγομενων συμβαση παροχÞS ανε§Üρτητων υπηρεσιþν υπερ του
υιου του πρþτου των εναγομÝνων, Δημητρßου Κατσιμπουλα του Αλε§Üνδρου,

Þτοι ο ενÜγων ανÝλαβε να διδÜ§ει με την παρÜδοση ιδιαßτερων μαθημÜτων στον
ΔημÞτριο Κατσιμπουλα του Αλεξανδρου, κατÜ το χρονικü διαστημα απü τον
ΙανουÜριο του 2011 ÝωS και τον ΜÜιο του 2011, το μÜθημα τηò ΦυσικÞò
ΚαιευθυνσηS τηS Γ'ΤÜ§ηò του Ενιαßου Λυκεßου, κα1 ο πρþτοò των εναγομÝνων
ανÝλαβε την υποχρÝωση να- καταβαλει στον ενÜγοντα ωò αμοιβη γlα τιS ωS Üνω
υπηρεσßεò ιο ποσü των 20 ευρþ ανÜ εκαστη þρα διδασκαλßαò, Σε εκτÝλεση τηS

ωS Üνω συμφωνßαS ο ενÜγων δßδαξε ο-ιον Δημητριο Κατσιμπουλα το εν λογω

μαθημα, παραδßδοντÜS του ιδιαßτερα μαθÞματα στην οικßα του (του ενÜγοντοò)
ΚαΤÜ ΙΟ ΧρονιΚο διÜστημα απü τον Ιανουαριο ιου 2Ο11 εωò 1ζαι το ΜÜιο του
2Ο 1 1 και ειδιτ<üτερα παραδßδοντÜò του ιδιαßτερα μαθÞματα Φυσικηò
ΚατευθυνσηS τηò Γ'Ταξεωò του Ενιαßου Λυκεßου επß 16 þρεò τογ Ιαγουαριο του
2Ο11, επß 16 þρεò τον Φεβρουαριο του 2Ο11, επß 16 þρεò τον ΜÜρτιο του
2Ο11, επß 16 þρεò τον Απρßλιο του 2Ο11 και επß 19,5 þρεò τον Μαιο του 2Ο11,

ÞΤΟι επß Β3,5 συνολικÜ þρεò κατÜ το ωò ανω χρονικü διÜστημα. Κατ'ακολουθßα
των ανωτÝρω ο ενÜγων δικαιουται να λÜβει ωò αμοιβÞ απü τον πρþιο των
εναγομÝνων για τls ωs ανω υπηρεσßεò που παρεßχε στον υιü ιου Πρωτου ιων



εναγομενων, κατÜ τα συμφωνηθÝντα, το σι]νολικü ποσü των (Β3,5 þρεò
διδασκαλßαò Χ 20 ευρþ ανα þρα διδασκαtrßαò = \.67Ο ευρþ) Ι,67Ο ευρþ. Απο
ΤΟ ωS ανω Οφεýüμενο Ποσü ο πρþτοò των εναγομÝνων κατÝβαλε στον εγÜγογτα
ΤΟ ΠΟσü Των 25Ο ευρþ, ενþ δεν ÝΧει καταβÜλει και εξακολουθεß να οφεßλε1 στογ
ενÜγοντα, παρÜ τιò τηλεφωνικεS οχλησειò του τελευταßου στον πρþτο των
εναγομÝνων, το υπüλοιπο ποσü υψουS (1.67Ο - 250 = \.42ο ευρþ) Ι.42ο ευρþ.

Κατ' ακολουθßα των ανωτÝΡω, Þ κυρια βÜση τηò Ýνδικηò αγωγÞò, καθ' ο

μεροs στρÝφεται κατÜ του πρþτου ιων εναγομÝνων ΠρÝπε1 να γßνει εν μερει
δεκτÞ ωò ουσßα βασιμη, να υποχρεωθεß ο πρþτοò των εναγομÝνων να καταβÜλει
στον ενÜγοντα το συνολικü ποσο των Ι.42ο ευρþ, νομιμοτüκωS απü την
επομενη τηò επßδοσηò τηò αγωγÞò και μÝχρι ολοσχερουò εξοφλÞσεωò και να
επιβληθεß ειò βÜροò του πρþτου των εναγομÝνων λüγω τηS εν μÝρει Þτταò του,
μÝροS των δικαστικþν ε§üδων ιου ενÜγοντοS (Üρθρο 17Β παρ. 1, 1Β4 και 191
παρ. 2 ΚΠολΔ), κατÜ τα ειδικüτερα οριζüμενα στο διατακτικü τηS παρουσαS.
ΤÝλοò πρÝπει να οριστεß το προκαταβλητÝο παρÜβολο ερημοδικßαS για την
περßπτωση ÜσκησηS, απü τον πρþτο των εναγομενων ανακοπÞS ερημοδικßαò
(Üρθρα 469 παρ, 1, 5Ο2 παρ 1, 5Ο3 παρ. 1 και 5Ο5 παρ. 2 ΚΠολΔ), üπωS
ορßζεται ειδικüτερα στο διατακτlκü τηò παρουσαò.

. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρýσσει απαραδεκτη τη συωτηση τηS αγωγÞS καθ' ο μÝροS στρÝφεται

κατÜ του δευτερου των εναγομÝνων.

ΔιατÜσσει τη νüμιμη και εμπρüθεσμη κλητευση του δευτερου των
εναγομενων κατÜ τη νÝα συζητηση τηò υπüθεσηò.

ΔικÜζει ερÞμην του πρþτου των εναγομÝνων,

ορßζει το παρÜβολο ερημοδικßαò στο ποσü των διακοσßων (200) ευρþ για
την περßπτωση Üσκησηò απü τον πρþτο των εναγομÝνων ανακοπÞS ερημοδικßαò.

Απορρßπτει ü,τι κρßθηκε απορρlπτÝο.

ΔÝχεται εν μÝρει την αγωγÞ καΘ' ο μÝροS στρεφεται κατÜ του πρþτου των
εναγομÝνων.

Υποχρεþνει τον πρþτο των εναγομÝνων να καταβÜλει στον ενÜγοντα το
συνολικο ποσü ττ,ιν χιλßων τετρακοσßων εßκοσι (1.420) ευρþ, νομιμοτüκωS απü
την επομÝνη τηò επßδοσηò τηò αγωγÞò κα1 μÝχρι ολοσχερουò εξοφλÞσεωò,

ΕπιβÜλλει ειò βÜροò του πρþτου των εναγομÝνων, μÝροS των δικαστικων
ε§üδων του ενÜγοντοS, το οποßο ορßζει στο ποσü των εκατüν δεκαπÝντε (1ß5)
ευρþ.
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f " φυλλο τηò υπ'αριθμ, 8 9, ρο15 αποφÜσεωò του Ειρηνοδικεßου Κορßνθου
(Διαδικασßαò Μικροδιαφορþν)

Κρßθηκε, αποφασßστηκε και δημοσιευτηκε στην Κüρινθο, .ηυ ,.-3.Ο...,,,.η

Δεκεμβρßου 2015, σε Ýι<τατ<τη, δημüσια συνεδρßαση στο ακροατÞριü του,

απüντων των διαδßκων και τηò πληρε§ουσιαò δικηγüρου του ενÜγοντοò.


