
δlκοlδμοτoζ πoυ εξοoφαλioΘηκε, δoτε vo μη ματοlδvετοl o προκτlκδq
oκoπδq τηq κδρlοq δiκηg, ol ορ1εq δε ουτig t1ουv εφορμoYη καl oτlg
περlπτδoεls πoυ ρυΘμiζετοl ΤΤρoσωρlvο η κoτooτοoη με oσφολloτtκo
μtτρα. Απo τη YρoμμoTlκη δloτδπωση Τηq δlαταξηq δiδεταl η εvτδπcοoη
oτl, αυτη δεv κoλΟπτεr δλoυq Toυq oτδ1oυq τωV οσφoλtoτtκωv μθτρωv,
δηλοδη Tηv εξοoφoλroη η δlοτηρηoη δlκοtδμοτoq η Tη ρυΘμloη
κατοoταoεωq, ολλo μδvo Τoυq δδo πρδΤoυq. oμωg, o κοvδvαg oυτδg
i1εl εφορμoYη Kol σTo οoφαλroτlκδ μθτρo τηq ρδΘμloηg κοτασTασηζ, Τo

oπoio δεv δlαφθρεr κoτα τo oκoπδ τoυ aπδ τα αλλο οoφολloτrκo μdτρα,
οφoδ και ουτδ oυvδtεταr τελoλoγlκo με κoπoto δlκοiωμο πoυ πρiπεl vο
πρooτατευΘεi πρooωρrvο Ylα Tηv οπoτρoπη δημIoυργiαq, cδζ TηV

περατωoη τηξ κυρlαq, δlαγvωoτlκηq δiκηg, αμετοκληTωv κατοoταoεωv,
πoυ Θο μπoρoδoαv vα μoτοlδooυV ΤoV πρoYμoTlκδ oκoπo τηg δiκηq
αυτηg. o κοvδvοq ουτδq τoυ αρΘρoυ 692$4 K.Πoλ.Δ., υπoxωρεi μδvo
σTlq ακρoiεg εκεivεq περlπτδoεlq πoυ, πlΘοvoλoγεiτοι κivδυvoq
oημοvτlκηq πρooβoληq Tηq οξioq τoυ αvΘρδπoυ, η oπoΙο
δlοoφαλiζετοl oυvτογματtκo, oπωq π.X. Ylα Tηv κoτεδοφloη
ετolμδρρoπoυ κτioμαΤoq η τoi1oυ, οv οπεlλεiτοl ζωη οvΘρδπoυ η βλoβη
τηq υγεiοζ τoυ, δ1l δμωg Kοl οV οπεlλεiτοl βλoβη σε YεlTovlκδ ακivητo. H

οπδφοoη δηλαδη ΤωV αoφαλιoτlκδv μετρωv, οπoσKoπδvτoq vο
oπoτρfψεl δημloυργiα οvεπovδρΘωτωv κoτο κοvδvο κατοoταoεωv, δεv
Θο πρtπεr vo δημιoυργεi η iδro οvεπovδρΘωτεg καταoτδoειq (Π.

Τζiφραq, Αoφoλtoτlκα Mtτρο, σελ. 5O-5l, K. Mπtηq, Αoφολloτικα Mετρο,
oελ. ]22επ.). Ttλoq, κoτα τo oρΘρo 947sl K.Πoλ.Δ., αδτov o oφεlλετηq
θxεl υπo1ρiωoη Vo ποραλεiψεl η vo αvε1Θεi πραξη, τo δlκαoτηρlo, γlο
ΤηV περiπτωoη πoυ παρoβεi Tηv υπo1ρiωoη Τoυ, οπεlλεi Ylα κoΘε
πoραβοoη XρημαTlκη πolvη iωq 1οo.Ooo ευρδ υπtρ τoυ δαvεtoτη καl
πρoσωπlκη κρoτηoη dωq ivo ετoq. Av η οπεlλη Τηq Xρημοτrκηg πolvηq
Kαl Τηq πρooωπlκηq κρατηoηq δεv περli1ετοl σΤηV οπδφοoη πoυ
κοτοδlκoζεl Τov oφεlλtτη vο πορολεΙψεl η vο οvε1Θεi προξη, απαγγtλεται
απδ τo μovoμελtq πρωΤoδlκεio. To δικοoτηρlo αυτδ εivοt ορμδδro vο



βεβαlcboεl TηV ποραβοoη Kol vο κοτοδlκαoεl σΤη Xρηματlκη πotvη κοl
σΤηv πρoσωπlκη κρατηoη. Στηv τελευταiο περiπτωoη, δlκαζεl κοτα τη
δlοδrκοoiο TcοV ορΘρωv 670-676ll. Απδ τη διoτaξη ουτη, oε oυvδυαoμo
με εκεivη τoυ αρΘρου946 K.Πoλ.Δ., προκδπτεl δτl, οv η υπo1ρiωση Τoυ
oφεlλtτη oυvioτοτοl σΤηV επl1εiρηoη πραξεωq, πoυ δεv μπoρεi vο γivεl
απo τρiτo πρδoωπo, αλλo μovo oπδ τov iδlo η σTηv οVoXη η oτηv
πορολεlψη πραξεωq, τδτε Kοl Ylο τηv περiπTωση πoυ o oφεlλiτηq δεv
oυμμoρφωΘεi πρoq TηV υπoxρtωοη Toυ, σTη μεV περiπτωoη Τoυ
ορΘρoυ 946 K.Πολ.Δ. To δlκοoτηρlo κατοδlκαζεl ToV oφεlλετη σε
xρημοτlκη πolvη Κοl πρooωπlκη κρoτηoη, σTη δε περiπτωoη Toυ
αρΘρoυ 947 K.Πoλ.Δ., απειλεi KοT' oυτoδ, Ylο καΘε παρoβοoη,
1ρημοτlκη πolvη Kοl πρoσο:πlκη κρατηoη (αvοπληρωματlκη εκτiλεoη).
Στηv τελευτοiα περiπτωoη, η βεβoΙωoη τηg παρoβοoηξ γivετol με vdα
δlκαoτlκη οπδφοoη, με ΤηV oπoiο Kαl κοτοδrκοζετοl o oφεrλtτηq oε
1ρηματlκη πolvη Kαl TΤρoσcοπlκη κροτηoη (^Π 527 /2O l 3 ΝoMoΣ).

Στηv κρlvδμεvη οiτηoη Τoυζ ol αtτo0vτεq εκΘtτoυv δτl, oτlq ορ1tq
oκτωβρioυ Τoυ 2007, πρoκεrμtvoυ Vα κολΟψoυv τlg σTεYαστlκiq οvογκεq
Τηζ olKoYεvεiαq Toυq, oυvηψοv σε υπoKοτοoτημο τηq καΘ' ηq oτη Xio,
ωζ πρωToφεrλtτεq,TηV υπ' αρlΘμ. 65OO0O25O369 oΟμβοoη oτεγοoτlκoΟ
δαvεioυ, Τo ΠερlεXδμεvo τηq oπoiαq ητοv προδlοτυπωμtvo οπo τηv
τραπεζo, υψoυζ 98.3l2,85 ελβετlκδv φροYKωv, oυvoλtκηg δrαρκεlαq 360

μηvδv, με oυμφωvηΘtv επtτδκlo τo ovαφερδμεvo σTηv αiτηoη. oτr
απoφοolσοv Kαl κατtληξαv σTηv οvωτtρο: δοvεrοκη oδμβοoη, μετα
aπδ εvημtρωoη τωv υπαλληλωv τηg κοΘ' ηq oτl πρδκεtτot Ylο Tηv πλiοv
oυμφtρoυoο επlλoγη (xαμηλδ επlτδκιo) xωρiq κivδυvο, κοΘcbq δεv ητοv
δυvατδv Vο oυμβληΘo0v σε ελβετlκο φραYκo οφoυ δεv δlθΘεταv
εlooδημoΤα σε ουτδ τo vδμιoμα, γεγovδq πoυ η κοΘ' ηq γvδρrζε. oτl τo
πooδ τoυ δοvεioυ πoυ θλoβοv ητοv 58.866,44€ κοΘδq η looτlμiο τoυ
ευρδ με Τo ελβετrκδ φρογκo ητοv κοτα τηv ημtρo τηq εKTομiευoηq {25-
10'2007) 1 προq 1,6701, σΤη oυvi1εtο δμωq ουτη (rooτrμiο)

δlοφoρoπoιηΘηκε με oυviπεlο To πooδ τoυ υπoλoiπoυ τoυ δοvεioυ vο



ουξοvεταl αvτi Vα μεlδvεταl, Ylo τo λδγo δε ουτδ οoκηoοv oYωYη
εvδπlov τoυ Πoλυμελοδg Προ:τoδlκεioυ Xioυ, δlκoorμoq Τηζ oπoiοq
oρioΘηκε η21-10-20l5, με oiτημα Tηv ovοYvδρloη Τηq oKυρδτητοq τoυ
υπ' ορIΘμ. /o δρoυ Τηq oδμβooηq. EπlκoλoδμεVo| δε επεiγoυoo
περΙπτωoη Kοl επlκεiμεvo κivδυvo ζητo0v, κατoπlv ποροlτηoεδq τoυq
οπδ το με αρlΘμoOq 2, 3 κοl 4 olτημοτο Τoυ δlκoγραφoυ Tηq οlτηoεδq,
ωξ πρoζ τα oπoiο η οiτηoη Θεωρεiτοl ωq oυδθπoτε αoκηΘεioα, vo
ληφΘoυv οoφαλloτlκo μiτρο KοΙ Vα ρυΘμloΘεi με τtτoto τρδπo η
συYKεKρlμθvη κοταoTαση δoτε, Vο υπoxρεα:Θεi πρoσωριvο η καΘ' ηg,
iωq τηv θκδοoη oρloπκηq οπoφooεωq επi τηq ασKηΘεioηq οYωYηζ
Τoυζ, vα οπoδiΧεΤοl τlq μηvlοiεq κοτοβoλθq τουq πρoq εκπληρωoη Tωv
oυμβοτlκcbv τoυq υπo1ρεδσεωV oε ευρδ, με βοoη τη oυvαλλογμοτlκη
looτlμiα πoυ io1υε κατα τηv ημiρο εκταμiευσηζ τoυ δοvεiου τoυg, vα
οπεlληΘεi (κοτ' oρΘη εκτiμηoη Τoυ δlκoγροφoυ Τηζ αlτηoεωq), εrq βαρoq
Tηζ κοΘ'ηq xρημoτlκη πolvη Oψoυq 150€ γlο καΘε παρoβοoη Tηq
εκδoΘηooμivηq οπoφοoεωq Kοl, vα κατοδrκοoΘεi η οvτiδlκoq Toυq σTηV
πληρωμη τωv δlκooτtκδv Τoυζ εξδδωv.

Mε τo ωq αvω περlε1δμεvo Kοl οiτημo, η κρlvoμεvη οiτηoη,
παροδεκτδq κοl ορμoδicοq εloογεταl Τrρoq oυζητηoη εvδπlov ουτoυ τoυ
Δlκοoτηρiου, δlκoζovτoq με Tηv πρoκεiμεvη δrαδtκοoiο TωV

ooφαλloτlκδv μθτρωv (αρΘρo 683 επ. K.Πoλ.Δ). EivαI vδμlμη,
oτηρlζoμεVη σTlq οvoφερδμεvεq σTlq voμlκtg oκiψεlq Tηq πορoυoοq
αποφαoεωq δloτοξεlq Kοl, πρtπεl Vo ερευVηΘεi περοlτdρω κατ' oυoiαv.

Απδ τηv εκτiμηoη τωv tvoρKωv KαToΘθoεωv Tωv μαρTυρωv τωv
δlaδiκωv, ol oπoiεq περli1ovτοl σΤo τουταρlΘμα με ΤηV παρoδoα
οπδφοoη προκτrκo δημoolοq oυvεδρioσηq Τoυ Δrκοoτηρioυ ουτo0, η
τηρηoη Tωv oπoiωv κρiθηKε οVαYKαiο (oρΘρo 69os2o' K.Πoλ.Δ.) κοr,

Tωv εK μtρoυq TCJv δloδiκωv πρoσKoμIζoμεvωv εYYρoφωv,
πlΘovoλoγηΘηκοv κοτo Tηv κρioη Τoυ Δlκooτηρioυ, Tα οκδλoυΘο
πρoYμοΤΙκo περιoτατlκo :



/

ol οtτoOvτεq, σΤlq oρXtq oκταlβρioυ Τoυ tτoυq 2OO7,
οπευΘΟvΘηKοv σTηv κοΘ' ηζ η οiτηoη τρoπεζο, πρoκεrμivoυ Vο
oυμφωvησoυv σTη o0vοψη μiαq δοvεrοκηg oυμβοoηq πρoq
εξυπηρετηoη Tωv oτεγαoτlκδv οvαγκδv Tηq olκoγεvεioq τoυζ. ol
πρooτηΘεvτεg δε υπαλληλol Tηq κοΘ, ηq, παρoυoiοoοv Tη μoρφη
δοvεioυ σε ελβετrκδ φρoγκo ωq TηV κοτολληλoτερη Kol πλiov
oυμφtρoυoο Yl' oυτoδg, καΘδq δπωg Τoυq εξtΘεoαv εξοoφoλlζε
1αμηλδτερο επlτδκlo, ητol αυτδ τoυ Libor Kαl, ωq εκ τoυτoυ, 1ομηλδτερη
επlβορυvoη σε oxioη με αλλα δοvεlο. Tηv lο-lO-2OO7 σΤo
υποκοτοoTημα Tηζ κοΘ' ηq σTη Xio, oΙ οlτo0vτεq υπoγραψαv ωq
oφεlλtτεq TηV με ορlΘμδ 65οοοo250369 oυμβοoη σTεYοσTlKoδ δαvεioυ
(τo περlε1δμεvo τηq οπoiαq ηταv πρoδlατυπωμdvo οπδ τηv Τροπεζο),
δυvoμεl τηq oπoiοζ συμφωvηΘηκε ToKoXρεωλυτlκδ σΤεYασTIKδ δοvεlo
πoooΟ 9B.3l2,85 ελβετlκδv φρoγκωv, συvoλlκηq δlαρκεrαq 360 μηvδv
(30 ετδvJ, απδ Τηv ημερoμηvΙα τηg εφοποξ εκταμiευσηt Toυ πoσoδ τoυ
δovεioυ, oδμφωvο με Toυq εlδlκδτερουq δρουq τηq oυμβοoεωq. To
επlτδκlo oρΙoτηκε vo εivαι κυμαlvδμεvo Kαl κοΘoρioΘηKε ωζ εξηq: ο) γο
Τo XρoVlKo δlαoτημο οπδ TηV ημερoμηviο εκτομΙευoηq τoυ δαvεioυ, tωg
τo τtλog τoυ μηvο εκτομiευoηq oυτoδ Kοl γlα τov επδμεvo μηvο, τo
επlτδκlo Θα looυτol με Τo LlBoR μηvrαiοq δrορκεrαg, το oπoio Θο lo1δεl 2
εργοolμεq μiρεq ΤTρΙV απδ TηV ημερο εκτομΙευoηq δοvεioυ,
πρooαυξημdvoυ κοτα μiα πooooτlοiο μovοδο. β) μεTο Tη ληξη τηs
πρoηγoυμεvηζ υπδ {ο) περrδδoυ Kοl Ylο κoΘε εφξηq μηvα, τo επlτoκto
Θα οvαπρoσορμoζετοl κοl Θο looυτοι με τo εκοoτοτε LlBoR μηvrοiαq
δlαρκεlοg, Τo oπoiο Θα lo10εl 2 εργαolμεs μερεq πρlv οπδ τη ληξη
εκοoτου πρoηγoυμεVoυ μηvα, πρoο'ουξημεvoυ κοτο μiο πooooτtοiο
μovoδo. Τo πooδ τoυ δοvεioυ εκτομlεΟΘηκε τηv 25-1 o-2oo7 κot κοτο τo
xρδvo εκεivo η looτtμiο τoυ ευρω με To ελβεπκδ φρογκo ητοv 1 πρoq
1,670], δηλoδη To πooδ Toυ δαvεioυ οvερ1δτov σε 58.866,44€. Η
lοoτtμΙo δμcοζ αυτη μεrδΘηκε oτοδloκα καl εvδεlκτtκο τo υπδλolπo τoυ
δαvεioυ τηv 1 -9-2014 με looτrμΙο 1 ,2072 οvερ1δτov oε 8l.9B6,59 ελβετlκα



ευρδ η 67.914,67€ Kαl Tηv 12-3-2015 με looτrμiο l,O636 οvερxδταv σε
80.432,34 ελβετrκo φρογκο Λ 75.622,73€. or οtτoΟvτεg, κοτα τηv επrλoγη
Kol υΤToYροφη Tηζ δovεloκηq Τoυq o0μβοoηq, δεv εvημερδΘηκοv οπδ
Τoυq υπολληλoυq Τηq καΘ' ηq η οiτηoη τροπεζοq Ylο Τo

oυvολλογμοτrκδ κivδυvo Τηq lσoΤ|μiαq ελβετlκoΟ φρογKoυ Kοl ευρδ, με
τρδπo KοΤαvoηTδ γlo Toυq Ιδloυq, κοΘδoov δεv εi1οv rδιοiτερεq γvδoεrg
σTlq XρημοToolKovoμrκtq oυvολλογtq, o0τε βtβοlα εi1οv περloυoiα η

εlooδημοτο σε ελβετlκo φρoγκα, δεv γvδρrζοv o0τε oυδtπoτε
εvημερδΘηKoV Ylo Tlq δrοκυμovσεlq Tωv oυvολλαγμοτlκδv tooτlμιδv κol

τo πδq κοΘε φoρδ δlομoρφωvδταv η oφεlλη τoυq με βαoη oυτtg.

Eξοlτiοq αυτηq τηg πτδoηζ Τηζ roolμiαq τoυ ευρδ πρoq τo ελβετrκδ

φρoγκo, τo πooδ Tηq μηvloiοg δooηq πoυ υπoxρεoυvτoι ol αlτoΟvτεg vο
κοτοβαλoυv, εvδεtκτtκα γtα τηv 1 -4-2015 οvερ1ετol σTo πooδ τωv 304,06

ελβετlκδv φραγκcov, οv μεΤoTρoπεi oε ευρδ με tooτlμiο 1,0426 οvtρ1ετοt

oτo πooδ των 29l,63€ εvδ, με βαoη TηV lσoTlμiο πoυ io1υε κοτο τηv

ημtρo εκτομiευoηξ Toυ δovεioυ, tπρεπε vο αvtρxεTοl σε 182,06 ευρδ. ol
αlτoOvτεq αoκηoοv τηV με αρIΘμδ κοταΘεoηq 43B/ΤΠ/ 14/2015 ογωγη
Τoυq εvδπlov τoυ Πoλυμελo0q Πρωτoδlκεioυ Xioυ, δrκοotμoq τηq oπoiοq
oρioΘηκε η 21-10-2015, με Tηv oποiα ζητoOv TηV οvογvδρloη Τηζ

ακυρδτητοq Toυ υπ' ορrθμ. /o δρoυ Tηq οvωτiρω o0μβοοηq
σTεYοσΤlKoυ δοvεioυ, oδμφωvo με ΤoV oπoio: αεφδoov τo δαvεro η

oπoroδηπoτε ΤμRμο oυτoδ i1εl xoρηγηΘεi oε oυvoλλoγμο, o/oι
oφεlλfτηq/τεq υπo1ρεoOτol/oδvτο vο εκπληρδoεt/ooυv Τlq εvτευΘεv

υπo1ρεδoειq Toυq πρoq τηv Τρoπεζα, εiτε oτo vδμloμο Tηq χoρηYησηq,
εiτε oε ΕURo, με βooη τηv τρt1oυoο τrμη πδληoηq τoυ voμioμoΤoq

XoρRYησηq Tηv ημtρo τηg κοτoβoληgυ. ΠlΘοvoλoγηΘηκε περοlτtρω δτl,

o πρoαVαφερoμεvoq δρoq πoυ ητov πρoδloτυπωμtvoq απo τηv κοΘ'

ηζ η οiτηoη τροπεζο Kοι, περrλομβovoτοv σΤoυq γεvrκoΟg oρουq
oυvολλαγδv, 1ωρiq vο txεl απoτελtoεl οvτlκεiμεvo δlαπραγματευoηq

μετοξδ τωv δloδiκωv, κoτα τo μθρoq πoυ ρυΘμiζεl τηv tooτlμiο, με βαoη
τηv oπoiο Θο μετoτρiπovτοt oε ελβετlκo φρογκο or τυxδv κατοβoλiq oε



ευρδ, πoυ προYμαΤoπoloυV ol oφεΙλεΤεq KαΘ,δλη Τη δroρκεlο
οπoπληρωμηq TωV δοvεiωv Τoυq, εivol oδρroτog Kοl οooφηq Kο|,
επoμεvωg, KoTαXρηoτlκδq κοr οκυρog. Εlδlκδτερα, με τοv επiμαxo δρo,
ποροβloζετοr οπδ Tηv κοΘ' ηq η οiτηoη τραπεζα, η υπo1ρεωoη
oαφηvεlαq KoΙ δlαφαvεlαq Tωv Y.o.σ., η oπoiο επlτoooεt ol oρol vo εivot
δlοτυπωμtvol κoτα τρoπo oρloμtvo, ορΘδ κor oοφη, με τρoπo δoτε, o
οπρooε1τoq KαΙ oμεληq ωq πρoq τηv εvημερωση Τoυ Kοτovολωτηg _
πελατηq, πoυ δμωg δlαΘiτεl τη μtoη οvτiληψη, κoτο Τo σΧημοτloμδ τηg
δlοκαlοπροκτlκηq τoυ απδφooηq, Vα γvωρiζεl Τlζ οvoλομβοvδμεvεg
οπδ ουτδv oυμβοτtκtg τoυ δεoμεδoεlq, lδiωq δε ooov οφoρο oτη o1θoη
παρo1ηg καl οVΤlπορoxηg. Συγκεκρlμdvo με TηV α:g οvω ρητρο, δεv
πορουoloζovταl κατα τρoπo σοφη Kοl oρlσμεvo, τα δlκοlδματο Ko| ol
υπo1ρεδσεlq Τωv oυμβολλδμεvωv oτη oυμβοoη δloδiκωv, αφoδ δεv
δlοτυπδvεταl ευκρlvδq o τρoπog λεlτoυργiog Τηζ oυvολλογμοτlκηq
tooτlμiαg , η μtΘoδoq Kοl ot lδlοlτερδτητεq Τoυ μηXοvIoμoυ μετοτρoπηq
τoυ εγ1δρlου voμiσμοτoq oε ξεvo vδμloμα, κοΘδg επioηg Kοl η o1εoη
μετοξδ Τoυ μηXαvloμoυ ουτoδ Kοl Tωv τυxδv oλλωv, ΤToυ πρoβλiπoυv
ετερεq ρηTρεζ, o1ετlκα με ΤηV οπoδεoμευση Kol TηV απoπληρωμη
δοvεiωv, πρoκεtμtvoυ o κοτοvαλωτηg, Vo μπoρεi Vο εκτlμηoεr Tlq
otκovoμlκtq oυvεπεlεq πoυ Θα μπoρoδoε vα t1εl Ylo Tov iδIo o
παροπαvω ορog, δoτε vο δtαγvδσεΙ εK Τωv πρoΤθρωv, τδoo το υψοq
ΤωV μηvlοiωv τoκo1ρεωλυτlκδv δδoεωv πoυ Θο κληΘεi vο κοταβολεl γloτηV οπoπληρωμη τoυ δαvεioυ τoυ, ooo κοl To υψoq τoυ αvεξδφλητoυ
κεφολοioυ Toυ τελευτoioυ, σε περiπτωoη δlοφoρoπoiηoηq τηq looτrμiοq
μετοξδ ευρδ κοl ελβετlκoΟ φραγκoυ, σε βoροg τoυ πρδτoυ. Εξαlτiοζ Toυ
γεγovδτog επoμtvωg δτr, ol οlτoυvTεq, μη δυvαμεvοl Vο Yvωρiζoυv εκ
TωV πρoΤdρωv τlg oυμβατlκεg δεoμεΟεlg πoυ αvολαμβαvoυV Kol, βαoεrΤωv Kρlτηρiωv πoυ Θετoυv o Ν. 2251/1994 Kοl η oδηγiο 93/l3/ΕoK,
παρο Τη Yρομματlκδq oρΘη κοl oαφη δlατδπωoη Toυ επiμο1oυ δρoυ
τηq oυμβοoεωq, o τελευταiog δεv δυvoτοl vο κρrΘεi ωq εγκυρoq, κοΘδg
δlαψευδοvΤαl ol δrκοloλoγημdvεg πρooδoκΙεq τoυ κοτοvολωτη _ πελοτη
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Kοl εv πρoKεlμεv6), Tωv αlΤoδvTωv. Kοτδπtv Tο)γ οvcoτtρω, η κρIvδμεvη

οiτηoη πρθπεr vο Yivεl δεκτη ωq βδoIμη Kοl οπδ oυσlαoτlκη απoψη,

οπoρρlτTTtωv τυγ1αvδvτcοv δλα:v Τωv TΤερι Toυ αvτιΘiτoυ εκ μiρoυq τηg

κοΘ' ηq, πρoβληΘtvτcοv Io1υρroμδv. Το δtκαoτtκo tξoδο τωv δtoδiκωv,

Πρgπεl vo συμψηφrαroδv μετoξδ Τoυζ, ωq εκ Toυ δυσερμηvευτoυ Τωv

εφορμoσΘivτωv κovδvωv δlκοioυ.

rlA ToYΣ ΛoroYΣ AYToYΣ

ΔtκAzoNTAΣ κοτ' οvτlμCJλio τωv δlαδiκcοv.

ΔEXETA| τηv οiτηoη.

YnoxPEΩNEl τηv καΘ' ηq η οiτηση, vo οπoδixεΤοl πρooωρrvο

κor, μi1ρl Tηv tκδooη oριoτrκηq οπδφooηq επi τηq οπδ 8-4-2015 με

ορIΘμδ κoτoΘεoηq 438lτΠ/14l2o15 εvδπlov Toυ Πoλυμελoδq

Πρωτoδrκεioυ Xioυ oγωYηq TωV αlToυvτωv, τηv κoτοβoλη απδ τoυq

τελευταioυg Tωv μηvrοiωv δδoεωv τηq με αρrΘμδ 650000250369

oυμβοoηζ σTεYοστιK9υ δovεioυ, με τη oυvαλλαγμοτrκη tooτιμiο μεταξδ

ελβετlκo0 φρoγκoυ με ευρcb, δπωq αυτη κοΘoρioΘηκε κoτο τηv 25-10-

2oo7, ημtρo εκτομiευoηq τoυ δαvεioυ.

AΠElΛEl oε βαρoq τηq κoΘ' ηq, Xρημoτlκη πorvη υψoυq 'l50€, 
γto

κoΘε πορδβooη Tηq υπo1ρiα:oηq τηq, δπcοq ουτη πρooδιoρiζετοt σTηV

αvo:τiρω δroταξη Τηq οπoφαoεωg αυτηq.

ΣYMΨΗΦlZEl μετοξδ τωv δlαδiκωv Tο δlKoσΤlκα τoυq tξoδο.

καr δημootεδΘηκε, σε aKτoKΤη δημδolο

στη Xio, τηv 7-8-2015, 1ωρiq τηv

εξoυorδv τoυq δlκηγδρωv.

KρiΘηκε, οπoφοoioΘηκε

oυvεδρiοση, σΤo οKρooTηρlg

TToρoυσio τωv δrαδiKωv K


