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ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη

την οποία

όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και την Γραμματέα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις

προκειμένου να

δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
ΑΆΝΑΚΟΠΗ με αριθμό κατάθεσης
Ανακόπτων : '
αριθμ,

, κάτοικος

'

, οδός Γ

ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του

Αλέξιου Αλεξόπουλου .
Καθής η ανακοπή : Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «
, που
εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια
του πληρεξουσίου δικηγόρου της
Β'ΑΝΑΚΟΠΗ με αριθμ. κατάθεσης
Ανακόπτων :

, κάτοικος

που

παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αλέξιου Αλεξόπουλου .
Καθής η ανακοπή : Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «
·> , που
εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια
του πληρεξουσίου δικηγόρου της
Ο ανακόπτων στην υπό στοιχείο «Α» ανακοπή ζητά να γίνει δεκτή για τους
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν η από '

ανακοπή του, η οποία

κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης

κατάθεσης

και η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε αρχικά

για τη δικάσιμο της

και μετά από αναβολή για την αναφερομένη

στην αρχή της παρούσης δικάσιμο .
Ο ανακόπτων στην υπό στοιχείο «Β» ανακοπή ζητεί να γίνει δεκτή για τους
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν η από

ανακοπή του , η οποία

κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης
κατάθεσης

η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε αρχικά

για τη δικάσιμο της

και μετά από αναβολή για την αναφερομένη

στην αρχή της παρούσης δικάσιμο .
Κατά τη συζήτηση των άνω υποθέσεων,

τα δικόγραφα

των οποίων

συνεκφωνήθηκαν κατά την προβλεπόμενη σειρά του οικείου πινακίου, οι
διάδικοι παραστάθηκαν όπως παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους
ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά

όσα

αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση φέρονται προς συζήτηση ενώπιον
αυτού του Δικαστηρίου η από
Α ανακοπή και η

από

5 (αριθ.καταθ.
_

_
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5) υπό στοιχ.
- ) υπό στοιχ.

Β'ανακοπή, που προσδιορίσθηκαν προς συζήτηση αρχικά για τη δικάσιμο της
20-3-2015 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή
της παρούσας, στρέφονται κατά της υπ’ αριθ.
πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου,

διαταγής
υπάγονται στην ίδια

διαδικασία και πρέπει να ενωθούν και συνεκδικασθούν λόγω της προφανούς
μεταξύ τους συνάφειας και προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της διεξαγωγής
της δίκης και μείωσης των εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ).
Επειδή στην υπό στοιχ. Α ανακοπή ,ο ανακόπτων

ζητεί να

ακυρωθεί , για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους , η υπ’ αριθμ.
διαταγή πληρωμής του Δικαστή

του Δικαστηρίου τούτου , η

οποία εκδόθηκε με βάση την αναφερόμενη σε αυτή σύμβαση χορήγησης
πιστωτικής κάρτας , με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ’ής
ευθυνόμενος εις ολόκληρον με τον

, έκαστος, το ποσόν

των 10.813,46 ευρώ , εντόκως, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας , από
την 05-7-2012 ( επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της καταγγελίας ) ο

...non
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αποωάσεωο του Ειρηνοδικείου Αθηνών . Διαδικασία Τακτικής ( ΒΑ )
πρώτος εξ αυτών και από 14-7-2012 (( επομένη της ημερομηνίας επίδοσης
της καταγγελίας ) ο δεύτερος εξ αυτών , μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και
ποσό 260 ευρώ για τη δικαστική δαπάνη έκδοσης της διαταγής πληρωμής.
Στο ίδιο δικόγραφο παραδεκτά σωρεύεται και ανακοπή κατά της από 15-72013

επιταγής προς πληρωμή , ως πρώτης πράξης εκτέλεσης , η οποία

παραδεκτώς εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου {
άρθρο 933 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ ) κατά την ίδια ειδική διαδικασία ( άρθρο 937
παρ. 3 ΚΠολΔ ) , έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα - εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι
έχει λάβει χώρα άλλη πράξη εκτέλεσης και συνεπώς έχει ασκηθεί προ της
ενάρξεως της κατ. άρθρο 934 παρ. 1 περ.ά ΚΠολΔ προθεσμίας , αφού ο
λόγος ανακοπής αφορά την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης , ήτοι την
επιταγή προς πληρωμή κάτωθι του αντιγράφου της ανακοπτομένης διαταγής
πληρωμής ως εκτελεστού τίτλου - και είναι νόμιμη ερειδομένη στις διατάξεις
του άρθρου 933 ΚΠολΔ .Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η

κρινόμενη

ανακοπή παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς εκδίκαση εισάγονται προς
συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά
τόπον αρμόδιο (άρθρα 14 παρ. 1, 632 παρ. Ια , 933 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν
μετά την αντικατάσταση τους με τον ν. 4335/2015), κατά την ειδική διαδικασία
των περιουσιακών διαφορών του άρθρου 614 επ. ΚΠολΔ (632 παρ. 2 εδ. β
ΚΠολΔ). Έχει

ασκηθεί εμπρόθεσμα και νομότυπα εντός της νόμιμης

15ημερης προθεσμίας η ανακοπή ( αρθρ. 632 παρ. Ια ΚΠολΔ), αφού
αντίγραφο της διαταγής πληρωμής επεδόθη στον ανακόπτοντα στις
( βλ. την υπ’'αριθμ.

έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού

Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηών "
επεδόθη στην καθ’ ης στις

<η )

και η ανακοπή

σύμφωνα με την με αριθμ. 18690Γ/11-9-

2013 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού της περιφέρειας του
Πρωτοδικείου Αθηνών

,

Πρέπει, επομένως, να γίνει

τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το
βάσιμο των λόγων της.
Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 128/1975 ορίζεται ότι « επιβάλλεται από το
έτος 1976 εισφορά, βαρύνουσα τα πάσης φύσεως εν Ελλάδι λειτουργούντα
πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ
του εν τη παραγράφω 1 του παρόντος λογαριασμού, ανερχομένη

εις

ποσοστόν 1 τοις χιλίοις ετησίως επί του μόνου ετησίου ύψους των εντός

έκαστου ημερολογιακού έτους μηνιαίων υπολοίπων των χορηγούμενων υπ1
αυτών πόσης φυσεως δανείων ή πιστώσεων, γραμματίων. Η εισφορά αυτή
οφείλεται πέραν των δυνάμει της από 19 Μαρτίου 1962 μεταξύ των τραπεζών
συμβάσεως ως αυτή τροποποιήθη

και συνεπληρώθη

μεταγενεστέρως,

συμφωνηθεισών εισφορών » . Στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου , εξάλλου, στην
οποία

αναφέρονται

τα

προηγούμενα,

προβλέπεται

άνοιγμα

κοινού

λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για επιστροφή διαφορών τόκων σε
εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ακόμη,

ότι ο

λογαριασμός αυτός δημιουργήθηκε με σύμβαση μεταξύ των τραπεζών στις
19 Μαρτίου 1962 και αργότερα στις 30-1-1969 εγκρίθηκε με τις αποφάσεις
1265/1962 και 1520/1969 αντίστοιχα, της νομισματικής επιτροπής, οι οποίες
εγκρίθηκαν από το υπουργικό συμβούλιο. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι
η παραπάνω εισφορά δεν αποτελεί φόρο , προμήθεια ή έξοδο των τραπεζών,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η μετακύλισή της στους δανειολήπτες, αλλά
προσαύξηση συμβατικής μεταξύ των τραπεζών υποχρέωσης λόγω των
προαναφερομένων συμβάσεων που κατήρτισαν στις 19-3-1962 και 30-1 1969. Πέραν αυτού , στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2515/1997, που
ρυθμίζει την ίδια εισφορά στις περιπτώσεις των δανείων που χορηγούνται
από πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, ορίζεται ότι «
επιβάλλεται και επί των δανείων σε
ισοδυνάμου

αποτελέσματος

η εισφορά αυτή

δραχμές και συνάλλαγμα και των

συμβάσεων

από

πιστωτικά

ιδρύματα

του

εξωτερικού προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα προς
υποβολή φορολογικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος προς
απόδοση της εισφοράς είναι « ο δανειοδοτούμενος »

. Ο διαχωρισμός του

νόμου είναι εύλογος στην περίπτωση αυτή , διότι τα πιστωτικά ιδρύματα του
εξωτερικού δεν δεσμεύονται από τις προαναφερόμενες συμβάσεις μεταξύ των
τραπεζών , που αποτέλεσαν τη βάση της ρυθμίσεως .
Από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι η εισφορά αυτή του
Ν 128/1975 βαρύνει τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην
Ελλάδα και σε καμία περίπτωση τους δανειολήπτες - πελάτες αυτών . Έναντι
του δικαιούχου της εισφοράς ( τράπεζας της Ελλάδος ) υπόχρεος για την
καταβολή είναι το πιστωτικό ίδρυμα και όχι ο δανειοδοτούμενος.

Και βέβαια,

είναι δυνατή η δια συμβάσεως ανάληψη εκ μέρους τρίτου προσώπου της
σχετικής υποχρεώσεως ( ΑΚ 361, 471 επ ), όμως δεν μπορεί να γίνει λόγος
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αποοάσεοκ του Ειρηνοδικείου Αθηνών . διαδικασία Τακτικής ( ΒΑ )
για αναδοχή χρέους στην περίπτωση αυτή , αφού απαιτείται σύμβαση μεταξύ
του δανειστή( Τράπεζα Ελλάδος ) και του τρίτου, αλλά μόνο για απλή
υπόσχεση ελευθερώσεως ( ΑΚ 478 ),Η σύμβαση αυτή όμως είναι αιτιώδης, σε
αντίθεση με τη σωρευτική ή

τη στερητική αναδοχή χρέους ( Γεωργιάδης

Απόστολος, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος σ. 444, Κρητικός σε ΑΚ Γεωργιάδη
- Σταθόπουλου, άρθρ. 478, αρ. 2 ) , σε κάθε δε περίπτωση υπόκειται σε
έλεγχο μέσω των γενικών ρητρών του ΑΚ, ιδίως των άρθρων 174 και 281 ΑΚ
( βλ. Σταθόπουλος σε ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου , 361 ΑΚ 15 ). Έτσι,
στην περίπτωση της εισφοράς του ν. 128/1975, η συμφωνία ελευθερώσεως
είναι άκυρη, αν δεν προβλέπεται από τη σύμβαση αιτία επιδόσεως ως προς
τη συγκεκριμένη παροχή ( βλ. Παπαντωνίου , Γενικές Αρχές 1983, σ. 280 και
με άλλη αιτιολογία ως προς τη θεμελίωση του παρανόμου βλ. Εφ Αθ
5253/2003 Ε ΕμπΔ 2003.643, ΕφΑΘ 1431/2004 ΕΕμπΔ 2004.591 ).
Εξάλλου, επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής , το δικαστήριο πρέπει να
αποφανθεί επί όλων των λόγων της ανακοπής, όταν πρόκειται να την
απορρίψει.

διαφορετικά υποπίπτει στην πλημμέλεια ότι άφησε αίτημα

αδίκαστο . Όταν όμως διαπιστώνει ότι ένας από τους επικαλούμενους λόγους
ανακοπής είναι νόμω και ουσία βάσιμος και οδηγεί στην ακύρωση της
διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο δεν δεσμεύεται να ακολουθήσει τη σειρά
που εκτίθεται στο δικόγραφο, κατ’ εφαρμογή της αρχής της διάθεσης ( άρθρο
106 ΚΠολΔ ) και δεν υποχρεούται να αποφανθεί επί των άλλων λόγων της
ανακοπής . Τούτο, απορρέει , από την αρχή της οικονομίας της δικαστικής
ενέργειας και από το ότι ικανοποιείται πλήρως το έννομο συμφέρον του
ανακόπτοντος ( Εφ Αθ 1294/2009 ΕλλΔνη 2011.190, Εφ Θεσ2292/2006,
ΕφΑΘ 5824/2001 ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση ο ανακόπτων με τον δεύτερο λόγο της ανακοπής
του, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου , ισχυρίζεται ότι η απαίτηση που
ενσωματώνεται στη διαταγή πληρωμής περιέχει ποσά τα οποία προέρχονται
από συνυπολογισμό της εισφοράς του ν. 128/1975 στο συμβατικό επιτόκιο , η
οποία ανατοκιζόμενη σταδιακά , προσαυξάνει παράνομα και σε μεγάλο βαθμό
την απαίτηση της καθής

και ότι συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι η

απαίτηση της καθής καθίσταται μη εκκαθαρισμένη . Ο λόγος αυτός της
ανακοπής είναι νόμιμος , στηριζόμενος στις προπαρατεθείσες διατάξεις και
πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα .

Αττό την επίδικη σύμβαση προκύπτει

η επιβάρυνση του πιστούχου με την

εισφορά του ν. 128/1975. Το ποσοστό της εισφοράς η καθ’ης το έχει
συμπεριλάβει στο συμβατικό επιτόκιο ( παράρτημα 13,2 6,2 ) .
Συνεπώς , η καθής κεφαλαιοποιούσε την εισφορά του ν. 128/1975 κάθε φορά
που χρεώνε τόκους πάσης φύσεως και ανατόκιζε τα ποσά της ( αφού στο
κάθε φορά προκύπτον υπόλοιπο κεφάλαιο υπολόγιζε τόκους ( εκτοκισμός )
περιέχοντες και τα ποσά της εισφοράς του ν. 128/1975 , στο νέο δε
προκύπτον εκάστοτε κεφάλαιο υπολόγιζε νέους τόκους περιέχοντες

και

εισφορά . Ο παράνομος αυτός εκτοκισμός και ανατοκισμός των ποσών της
εισφοράς γίνεται με την ενσωμάτωσή της στο επιτόκιο υπολογισμού των
πάσης φύσεως τόκων . Περαιτέρω από το επιτασσόμενο προς καταβολή
ποσό της διαταγής πληρωμής δεν προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που
αντιστοιχεί στην εισφορά του ν. 128/1975 , γεγονός που καθιστά τον τρόπο
χρέωσης του ποσού της εισφοράς του ν. 128/75 και τον ανατοκισμό αυτού ,
αδιαφανή

και την απαίτηση

διαχωρισμός

των

επιμέρους

μη εκκαθαρισμένη. Δεν είναι δυνατός ο
ποσών,

λόγω

της

ενσωμάτωσης

στον

λογαριασμό των ποσών της εισφοράς στα ποσά των τόκων, με παραπέρα
συνέπεια την αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού ποσού της οφειλής
και αντίστοιχα

της απαίτησης της καθής ( ΑΠ 1356/2012 ΝΟΜΟΣ , ΕφΛαμ

124/2007 Αρμ 2009.1190 ). Επομένως , πρέπει να γίνει δεκτός ο παραπάνω
λόγος ως βάσιμος και κατ’ ουσίαν , παρελκομένης της ερεύνης των λοιπών
λόγων της

υπό στοιχ. Α'ανακοπής. Τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος

πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθής η ανακοπή λόγω της ήττας της 9
αρθρ. 176 Κ Π ο λ Δ ).
Στην υπό στοιχ. Β ανακοπή του, ο ανακόπτων
ζητά την ακύρωση της με αριθμ.
και της από

Διαταγής Πληρωμής

' επιταγής προς πληρωμή, που εξέδωσε εις βάρος του η

καθής η ανακοπή , ισχυριζόμενος κυρίως μεν ότι ουδέποτε υπέγραψε
σύμβαση για την χορήγηση «π ρόσθετης πιστωτικής κάρτας »

,όπως

φαίνεται στην από 0 4-110-2006 αίτηση - σύμβαση την οποία επικαλείται η
καθής και βάσει της οποίας εξεδόθη η προσβαλλομένη διαταγής πληρωμής
και επικουρικώς ότι η προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής περιέχει ποσά , τα
οποία προέρχονται από συνυπολογισμό της εισφοράς του ν. 128/1975 στο
συμβατικό

επιτόκιο

, η οποία

( εισφορά

) ανατοκιζόμενη

σταδιακά
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αποοάσεακ του Ειρτινοδικείου Αθηνών . Διαδικασία Τακτικής ( ΒΑ )
ροσαυξάνει παράνομα και σε μεγάλο βαθμό την απαίτηση της καθής και ότι
συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι η απαίτηση της καθής καθίσταται μη
εκκαθαρισμένη .
Όσον αφορά τον κυρίως λόγο της ανακοπής του,

ότι δηλαδή η

υπογραφή της επίδικης δανειακής σύμβασης δεν τέθηκε από τον ίδιο , υπό
την ιδιότητά του ως

ως συμβαλλόμενου οφειλέτη, συνιστά την κατ’ άρθρο

457 ΠολΔ άρνηση της γνησιότητας του αποκρουόμενου εγγράφου,

και θα

πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Επειδή από την εκτίμηση της ενόρκου καταθέσεως του μάρτυρα του
ανακόπτοντος

, που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου

τούτου , απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της καθής λόγω
κατάργησης της παραγράφου 3 του άρθρου 400 ΚΠολΔ , καθώς και από το
σύνολο των προσκομιζομένων και επικαλουμένων εγγράφων, αποδείχθησαν
τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η καθής η ανακοπή τραπεζική εταιρεία
επέδωσε στον ανακόπτοντα αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο
της

με αριθμό

διαταγής

πληρωμής

της

Δικαστού

του

Ειρηνοδικείου Αθηνών , με την οποία τον επιτάσσει να της καταβάλει το ποσό
των 10.813,46 ευρώ εντόκως , με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας , από
την 14-7-2012 ( επομένη ημερομηνίας επιδόσεως της καταγγελίας ) , μέχρι
την πλήρη εξόφληση . Η εν λόγω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με βάση την
από 04-10-2006 αίτηση - σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας, που
υπογράφηκε μεταξύ της καθής και του ανακόπτοντος και σύμφωνα με την
οποία η καθής παρέδωσε στον ανακόπτοντα Πρόσθετη Πιστωτική Κάρτα ,
ενώ στον

j

»

,Κύρια Πιστωτική κάρτα, με την ονομασία «

.Από προσκομιζόμενο και επικαλούμενο αντίγραφο της

εν λόγω σύμβασης, προκύπτει ότι έχει τεθεί η υπογραφή του ανακόπτοντος
την θέση του αιτούντος Πρόσθετη Κάρτα . Πλην όμως ο ανακόπτων τυγχάνει
ανάπηρος σε ποσοστό 90 % λόγω βαριάς σπαστικής παραπληγίας και
πάρεσης αμφοτέρων των άνω άκρων καθώς και παραπληγία παράλυση των
κάτω άκρων από το έτος 1993 , μετά από ατύχημα στο οποίο υπέστην
συντριπτικό κάταγμα σπονδύλου
αναπηρικό

αμαξίδιο

, ενώ

όπως

( σχετ. 5 ) . Κινείται μόνο με ειδικό
φαίνεται

και

από προσκομιζόμενες

φωτογραφίες ( σχετ 6 ) το κατάστημα της καθής στον Άλιμο, όπου φέρεται να
έχει υπογράψει , δεν διαθέτει ουδεμία υποδομή για πρόσβαση Ατόμων με

Ειδικές Ανάγκες όπως ο ανακόπτων , Πέραν τούτου , η υπογραφή που
εμφανίζεται

στην

επίδικη

σύμβαση,

ως

υπογραφή

ανήκουσα

στον

ανακόπτοντα, δ ν έχει καμία σχέση με την υπογραφή του αιτούντος ( σχετ. 7 )
και τούτο διότι λόγω της σπαστικής τετραπληγίας από την οποία πάσχει ο
ανακόπτων , μπορεί να υπογράψει μόνο με ειδικό στυλογράφο , τον οποίο
διαθέτει μόνον ο ίδιος και

φέρει

μαζί του . Ούτε φυσικά απεδείχθη ότι ο

ανακόπτων έδωσε σε τρίτο πρόσωπο την πληρεξουσιότητα να υπογράψει για
λογαριασμό του . Επομένως, με βάση τα ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτός ο
ισχυρισμός του ανακόπτοντος περί της μη γνησιότητος της υπογραφής του
στην ένδικη σύμβαση , παρελκομένης της ερεύνης των λοιπών λόγων της
ανακοπής και να ακυρωθεί η με αριθμ. 26875/2013 διαταγή πληρωμής και
συνακόλουθα και η από 15-7-2013 επιταγή προς πληρωμή . Τα δικαστικά
έξοδα του ανακόπτοντος της υπό στοιχ. 'β ανακοπής πρέπει να επιβληθούν
σε βάρος της καθής η ανακοπή , λόγω της ήττας της ( αρθρ. 176 ΚΠολΔ ).
Κατ’ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει οι συνεκδιαζόμενες υπό στοιχ. Ά και 'β
ανακοπές να γίνουν δεκτές και ως ουσία βάσιμες , να ακυρωθεί η με αριθμό
26875/2013 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Ειρηνοδικείου Αθηνών και
συνακόλουθα και η από

15-7-2013 επιταγή προς πληρωμή τεθείσα παρά

πόδας αντιγράφου ά απογράφου εκτελεστού της ως άνω διαταγής πληρωμής.
Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων των υπό στοιχ. Ά και
β'ανακοπών , πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθής η ανακοπή, λόγω
της ήττας της ( αρθρ, 176 παρ, 1 ΚΠολΔ ) .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ'αντιμωλία των διαδίκων την υπό στοιχ. Α'ανακοπή
αριθμό κατάθεσης

με

και την υπό στοιχ. Β'ανακοπή με αριθμό

καταθέσεως
ΔΕΧΕΤΑΙ αυτές.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμ.

Διαταγή

Ειρηνοδικείου Αθηνών καθώς και την από

Πληρωμής

του

επιταγή προς

πληρωμή τεθείσα κάτωθι αντιγράφου πρώτου απογράφου εκτελεστού της με
αριθμ.

διαταγής πληρωμής.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθής τα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων
οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων ( 300 )

ευρώ.

, τα

£

ι^?..ΤΊ../2018
ο φύλλο me ιιε αριθμ.
αποφάσεοκ του Ειρηνοδικείου Αθηνών . Διαδικασία Τακτιιακ ( ΒΑ

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση
στο

ακροατήριό

του

,

στις

Δεκεμβρίου

2018

χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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