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Συγκροτικθκε από τουσ Δικαςτζσ: Ειρινθ Κιουρκτςόγλου - Ρετρουλάκθ, Αντιπρόεδρο του
Αρείου Ράγου, Ελζνθ Διονυςοποφλου, Σοφία Ντάντου, Γεϊργιο Χοϊμζ και Ναυςικά
Φράγκου,
Αρεοπαγίτεσ.
Συνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Κατάςτθμά του, ςτισ 3 Μαρτίου 2017, με τθν
παρουςία και του Γραμματζα Ακαναςίου Λιάπθ, για να δικάςει μεταξφ:
Του αναιρεςείοντοσ: Ε. Χ. του Δ., κατοίκου ..., ο οποίοσ εκπροςωπικθκε από τον
πλθρεξοφςιο δικθγόρο του Δθμιτριο Φιλιππάκθ με διλωςθ του άρκρου 242 παρ. 2 ΚΡολΔ,
που
δεν
κατζκεςε
προτάςεισ.
Των αναιρεςιβλιτων: 1) Ι. Ρ. Β., κατοίκου ..., 2) εταιρείασ με τθν επωνυμία "...", που
εδρεφει ςτο … και εκπροςωπείται νόμιμα, οι οποίοι δεν παραςτάκθκαν, οφτε
εκπροςωπικθκαν ςτο ακροατιριο και 3) Συν.Ρ.Ε. με τθν επωνυμία "....", που εδρεφει ςτθν
… και εκπροςωπείται νόμιμα, ο οποίοσ εκπροςωπικθκε από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο του
Κωνςταντίνο
Ρολιτάκο.
Η ζνδικθ διαφορά άρχιςε με τθν από 29-12-2010 αγωγι του ιδθ αναιρεςείοντοσ, που
κατατζκθκε
ςτο
Μονομελζσ
Ρρωτοδικείο
Ηρακλείου.
Εκδόκθκαν οι αποφάςεισ: 287/2012 οριςτικι του ίδιου Δικαςτθρίου και 47/2014 του
Μονομελοφσ
Εφετείου
Ανατολικισ
Κριτθσ.
Τθν αναίρεςθ τθσ τελευταίασ απόφαςθσ ηθτεί ο αναιρεςείων με τθν από 12-5-2016 αίτθςι
του.
Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, με Ειςθγιτρια τθν Αρεοπαγίτθ Ναυςικά Φράγκου,
που εκφωνικθκε από το πινάκιο, παραςτάκθκε μόνο ο αναιρεςείων και ο 3οσ των
αναιρεςιβλιτων
όπωσ
ςθμειϊνεται
πιο
πάνω.
Ο πλθρεξοφςιοσ του παραςτάντοσ αναιρεςιβλιτου ηιτθςε τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ
αναίρεςθσ και τθν καταδίκθ του αντιδίκου μζρουσ ςτθ δικαςτικι δαπάνθ.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ
ΤΟ
ΝΟΜΟ
Κατά το άρκρο 576 παρ. 2 ΚΡολΔ αν ο αντίδικοσ εκείνου που επζςπευςε τθ ςυηιτθςθ δεν
εμφανιςτεί ι εμφανιςτεί αλλά δεν λάβει μζροσ ς’ αυτι με τον τρόπο που ορίηει ο νόμοσ, ο
Άρειοσ Ράγοσ εξετάηει αυτεπαγγζλτωσ αν κλθτεφκθκε νόμιμα και εμπρόκεςμα και ςε
καταφατικι περίπτωςθ προχωρεί ςτθ ςυηιτθςθ παρά τθν απουςία εκείνου που ζχει
κλθτευκεί. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ όπωσ προκφπτει από τισ υπ’ αρικμ. ...2- 11-2016 και
... /26-10-2016 εκκζςεισ επιδόςεωσ τθσ Δικαςτικισ Επιμελιτριασ του Ρρωτοδικείου
Ηρακλείου Ο. Ρ. που προςκομίηει και επικαλείται ο αναιρεςείων, ακριβζσ αντίγραφο τθσ
υπό κρίςθ αιτιςεωσ αναιρζςεωσ με τθν κάτω από αυτιν πράξθ κατάκεςθσ και οριςμοφ
δικαςίμου και κλιςθ για ςυηιτθςθ κατά τθν αναφερόμενθ ςτθν αρχι τθσ παροφςασ

δικάςιμο νόμιμα και εμπρόκεςμα επιδόκθκε, ςτουσ αναιρεςιβλιτουσ πρϊτο και δεφτερθ
με τθν επιμζλεια του ζχοντοσ προσ τοφτο πλθρεξουςιότθτα δικθγόρου του αναιρεςείοντοσ
Δ. Φ.. Οι αναιρεςίβλθτοι όμωσ αυτοί δεν εμφανίςτθκαν κατά τθν εκφϊνθςθ τθσ
προκειμζνθσ υπόκεςθσ από τθ ςειρά του οικείου πινακίου ςτθν άνω δικάςιμο. Επομζνωσ
πρζπει, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διάταξθ του άρκρου 576 παρ. 2 ΚΡολΔ, να προχωριςει θ
ςυηιτθςθ
παρά
τθν
απουςία
αυτϊν.
Κατά το άρκρο 559 αρικ. 20 του Κ.Ρολ.Δ, αναιρείται θ απόφαςθ αν το δικαςτιριο
παραμόρφωςε το περιεχόμενο εγγράφου με το να δεχκεί πραγματικά γεγονότα προφανϊσ
διαφορετικά από εκείνα που αναφζρονται ςτο ζγγραφο αυτό. Ραραμόρφωςθ υπάρχει όταν
το δικαςτιριο κάνει διαγνωςτικό λάκοσ (εςφαλμζνθ ανάγνωςθ) και αποδίδει ςε οριςμζνο
αποδεικτικό ζγγραφο, με τθν ζννοια των άρκρων 339 και 432 επ. του Κ.Ρολ.Δ., περιεχόμενο
διαφορετικό από το πραγματικό, όχι όμωσ, όταν, εκτιμϊντασ το ζγγραφο ωσ αποδεικτικό
μζςο, προβαίνει ςτθν εκτίμθςθ του περιεχομζνου του, δθλαδι ςε αποδεικτικι αξιολόγθςι
του, και αυτό γιατί δεν είναι εφικτι θ εξακρίβωςθ τθσ ιδιαίτερθσ αποδεικτικισ ςθμαςίασ
του εγγράφου, παρά μόνο με τθν εκτίμθςθ και των άλλων αποδεικτικϊν μζςων, που
ςυνεκτιμικθκαν με αυτό, θ οποία, όμωσ, δεν υπόκειται ςτον ζλεγχο του Αρείου Ράγου,
ςφμφωνα με το άρκρο 561 παρ. 1 του Κ.Ρολ.Δ. Η παραμόρφωςθ πρζπει να είναι προφανισ
και το ζγγραφο να προςκομίηεται για τθν απόδειξθ ουςιϊδουσ ιςχυριςμοφ, ενϊ το
δικαςτιριο πρζπει να μόρφωςε τθ γνϊμθ του αποκλειςτικά ι κατά κφριο λόγο από το
περιεχόμενο του εγγράφου που παραμόρφωςε, ςε διαφορετικι δε περίπτωςθ ο ίδιοσ
λόγοσ αναίρεςθσ είναι απορριπτζοσ ωσ απαράδεκτοσ. Εξ άλλου, για να δθμιουργθκεί ο
λόγοσ αυτόσ αναίρεςθσ του άρκρου 559 αρικ. 20 του Κ.Ρολ.Δ., πρζπει να ζχει γίνει
επίκλθςθ του εγγράφου αυτοφ ςτθν κατ’ ζφεςθ δίκθ, διαφορετικά ο λόγοσ είναι
απαράδεκτοσ και απορριπτζοσ (Κ.Ρολ.Δ. 562 παρ. 2). Αν ζγινε ι όχι επίκλθςθ του
αποδεικτικοφ μζςου κρίνεται από τισ προτάςεισ του διαδίκου και όχι από το περιεχόμενο
τθσ αναιρεςιβαλλομζνθσ απόφαςθσ. Για να είναι οριςμζνοσ ο λόγοσ αυτόσ αναιρζςεωσ,
πρζπει να αναφζρεται ςτο αναιρετιριο το ακριβζσ περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο,
κατά τον αναιρεςείοντα, παραμορφϊκθκε, το διαφορετικό από αυτό περιεχόμενο που
δζχκθκε το δικαςτιριο, κακϊσ και το επιηιμιο για τον αναιρεςείοντα ςυμπζραςμα, ςτο
οποίο κατζλθξε το δικαςτιριο εξαιτίασ τθσ παραμορφϊςεωσ ςε ςχζςθ με τθ ςυνδρομι ι όχι
οριςμζνων κριςίμων πραγματικϊν γεγονότων. Η παραμόρφωςθ πρζπει να ανάγεται ςε
ςθμείο του εγγράφου που αφορά το αποδεικτζο γεγονόσ. Ο αναιρεςείων ζχει τθν
υποχρζωςθ να προςκομίςει το ζγγραφο, που φζρεται πωσ ζχει παραμορφωκεί, για να
εκτιμθκεί (άρκρ. 561 παρ. 2 Κ.Ρολ.Δ) το περιεχόμενό του προσ διαπίςτωςθ τθσ
βαςιμότθτασ του λόγου αναίρεςθσ, άλλωσ ο λόγοσ αυτόσ είναι αβάςιμοσ ωσ αναπόδεικτοσ.
Με τον πρϊτο λόγο αναιρζςεωσ ο αναιρεςείων ιςχυρίηεται, κατά πιςτι αντιγραφι από το
αναιρετιριο, τα εξισ: Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ προςβαλλομζνθ απόφαςθ δζχκθκε τα
παρακάτω: "Ο ενάγων με τθν ζνδικθ αγωγι του ηθτεί να του επιδικαςτεί το ποςό των
80.000 ευρϊ, ωσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ κατ’ άρκρον 931 Α.Κ., διότι θ αναπθρία και θ
παραμόρφωςθ του αριςτεροφ του ποδιοφ κα επθρεάςει αρνθτικά το οικονομικό και όχι
μόνο μζλλον. Ωςτόςο από τισ προςκομιηόμενεσ ιατρικζσ βεβαιϊςεισ δεν αποδεικνφεται ότι
το ζνδικο ατφχθμα είχε ωσ ςυνζπεια τθν πρόκλθςθ ςτον ενάγοντα κάποιου είδουσ
αναπθρία ι παραμόρφωςθ και ωσ εκ τοφτου δεν ςυντρζχουν οι όροι που κζτει θ ανωτζρω
διάταξθ (931 Α.Κ.) ϊςτε να δικαιοφνται ιδιαίτερθσ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. Ειδικότερα

όπωσ προκφπτει από το επιςυναπτόμενο ςτο από 20-11-2013 πιςτοποιθτικό γνωμάτευςθσ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ υπ’ αρικ. ...-1-2013 πιςτοποιθτικό νοςθλείασ - ιατρικι βεβαίωςθ
του χειρουργοφ ορκοπεδικοφ ιατροφ του ΡΑΓΝΗ Κ. Μ., αλλά και το ρθκζν υπ’ αρικ. πρωτ.
...-9-2011 όμοιο του ιδίου ιατροφ, κακϊσ και τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ...-8-2011 του ιατροφ
Αγγειοχειρουργικισ κλινικισ ΡΑΓΝΗ Θ. Κ., επιλκε αποκατάςταςθ όλων των ςχετιηόμενων,
με τισ αγγειακζσ κακϊςεισ που ο ενάγων υπζςτθ, επιπλοκϊν και οι ορκοπεδικζσ του
κακϊςεισ αποκαταςτάκθκαν, ενϊ εξεςθμαςμζνθ παραμόρφωςθ και δυςφορία του μζλουσ
πλθν τθν πλαςτικισ δεν παρατθρείται, οφτε εξάλλου αναφζρεται ςε αυτά κάποιου είδουσ
αναπθρία του ενάγοντοσ ςυνεπεία των άνω ςωματικϊν βλαβϊν που υπζςτθ από το ζνδικο
ατφχθμα. Αντίκετο ςυμπζραςμα δεν μπορεί να ςυναχκεί από τθν από 20-11-2013
γνωςτοποίθςθ αποτελζςματοσ αναπθρίασ του ενάγοντοσ, ςφμφωνα με τθν οποία αυτόσ
κρίκθκε ανάπθροσ με ποςοςτό αναπθρίασ 67% για το χρονικό διάςτθμα από 15-7-2012 ζωσ
31-7-2014 από τθν πρωτοβάκμια υγειονομικι επιτροπι του ΙΚΑ Ηρακλείου, αφοφ ςφμφωνα
με αυτιν διαπιςτϊκθκαν οι ακόλουκεσ πακιςεισ: αγκφλωςθ δεξιοφ ϊμου, χειρουργθκζν
και πορωκζν κάταγμα αριςτεροφ μθροφ και αριςτερισ κνιμθσ χωρίσ λειτουργικζσ
παραμορφϊςεισ και εξαιρεκζν οςτεοςάρκωμα δεξιοφ ϊμου το ζτοσ 2007. Από τα
παραπάνω προκφπτει ότι ο ενάγων κρίκθκε ανάπθροσ κατά ποςοςτό 67% όχι για τισ
ςωματικζσ βλάβεσ που υπζςτθ από το ζνδικο ατφχθμα, ιτοι τα κατάγματα του αριςτεροφ
μθροφ και κνιμθσ, αφοφ γι’ αυτά αναφζρεται ότι δεν υφίςτανται λειτουργικζσ
παραμορφϊςεισ, αλλά για άλλεσ ςωματικζσ βλάβεσ, που αφοροφν εξαιρεκζν
οςτεοςάρκωμα δεξιοφ ϊμου το ζτοσ 2007 και αγκφλωςθ δεξιοφ ϊμου, ιτοι ςωματικζσ
βλάβεσ
άςχετεσ
με
το
ζνδικο
ατφχθμα.
Συνεπϊσ απορριπτζο τυγχάνει ωσ αβάςιμο το ωσ άνω αιτοφμενο ςχετικό κονδφλιο". Πμωσ,
με τθν παραπάνω παραδοχι τθσ, θ προςβαλλόμενθ υπζπεςε ςε διαγνωςτικό λάκοσ,
αναγόμενο ςτθν ανάγνωςθ του εγγράφου ("ςφάλμα ανάγνωςθσ"), δεχόμενθ ότι περιζχει
περιςτατικά διαφορετικά, από εκείνα που πράγματι περιλαμβάνει. Ειδικότερα το με αρικμό
πρωτ. 20-11-2013 ζγγραφο του ΙΚΑ περιζχει το επακριβζσ περιςτατικό, ιτοι: "Στον ανωτζρω
αναφερόμενο μετά από αξιολόγθςθ από τθν Ρρωτοβάκμια Υγειονομικι Επιτροπι του
ΚΕ.ΡΑ. διαπιςτϊκθκαν οι παρακάτω πακιςεισ κατά βακμό και βαρφτθτα: ΑΓΚΥΛΩΣΗ
ΔΕΞΙΟΥ ΩΜΟΥ, ΧΕΙΟΥΓΗΘΕΝ ΚΑΙ ΡΟΩΘΕΝ ΚΑΤΑΓΜΑ ΑΙΣΤΕΟΥ ΜΗΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΤΕΗΣ
ΚΝΗΜΗΣ ΧΩΙΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΑΑΜΟΦΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΕΘΕΝ ΟΣΤΕΟΣΑΚΩΜΑ ΔΕΞΙΟΥ
ΩΜΟΥ. Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι το ςυνολικό ποςοςτό αναπθρίασ του ανζρχεται ςε
67% (αρικμ.) εξιντα επτά τοισ εκατό (ολογράφωσ) κατά ιατρικι πρόβλεψθ, από 15/07/2012
ζωσ 31/07/2014 ποςοςτό 67% (αρικμ.) εξιντα επτά τοισ εκατό (ολογράφωσ) οφείλεται ςτο
ατφχθμα τθσ 20/5/2009". Πμωσ ο λόγοσ αυτόσ τθσ αναιρζςεωσ είναι προεχόντωσ αβάςιμοσ
ωσ αναπόδεικτοσ και πρζπει ν’ απορριφκεί, ςφμφωνα και με όςα ςτθν αμζςωσ
προθγθκείςα νομικι ςκζψθ αναφζρκθκαν, διότι δεν προςκομίηεται το από 20-11-2013
ζγγραφο του ΙΚΑ, του οποίου το περιεχόμενο κατά τον αναιρεςείοντα φζρεται ότι
παραμορφϊκθκε από το Εφετείο. Ρεραιτζρω όμωσ και ςε κάκε περίπτωςθ, από τισ
προεκτεκείςεσ επακριβϊσ παραδοχζσ τθσ προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ, προκφπτει ότι το
Εφετείο δεν υπζπεςε ςε διαγνωςτικό λάκοσ, όςον αφορά το από 20-11-2013 ζγγραφο,
αλλά κατζλθξε ςτο αποδεικτικό του πόριςμα, μετά από αξιολόγθςθ και των λοιπϊν
αποδεικτικϊν μζςων, ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι ρθτά διαλαμβάνεται ςτισ αιτιολογίεσ
τθσ προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ, ότι τα δεκτά γενόμενα από εκείνθ πραγματικά

περιςτατικά, επιβεβαιϊνονται και από το, ωσ άνω, ζγγραφο, κρίςθ τθσ όμωσ θ οποία δεν
οφείλεται ςε εςφαλμζνθ ανάγνωςθ αυτοφ, αλλά ςτθρίηεται ςε διαφορετικι εκτίμθςθ του
περιεχομζνου αυτοφ. Κατ’ ακολουκία των ανωτζρω ο λόγοσ αυτόσ είναι αβάςιμοσ και
πρζπει
ν’
απορριφκεί.
Σφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 559 αρικ. 8 Κ.Ρολ.Δ. ιδρφεται λόγοσ αναίρεςθσ, όταν
το δικαςτιριο τθσ ουςίασ παρά το νόμο ζλαβε υπόψθ πράγματα που δεν προτάκθκαν ι δεν
ζλαβε υπόψθ πράγματα που προτάκθκαν και ζχουν ουςιϊδθ επιρροι ςτθν ζκβαςθσ τθσ
δίκθσ. Ρράγματα, υπό τθν ζννοια τθσ πιο πάνω διάταξθσ, κεωροφνται οι αςκοφντεσ
ουςιϊδθ επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ αυτοτελείσ ιςχυριςμοί των διαδίκων, που, υπό
τθν προχπόκεςθ τθσ νόμιμθσ πρόταςισ τουσ, κεμελιϊνουν ιςτορικϊσ το αίτθμα τθσ
αγωγισ, ανταγωγισ, ζνςταςθσ ι αντζνςταςθσ ουςιαςτικοφ θ δικονομικοφ δικαιϊματοσ, όχι
δε και εκείνοι που ςυνζχονται με τθν ιςτορικι βάςθ τθσ αγωγισ και αποτελοφν άρνθςθ
αυτισ, οφτε και εκείνοι που δεν ζχουν αυτοτζλεια και αποτελοφν επιχειριματα των
διαδίκων ι του δικαςτθρίου νομικά ι πραγματικά, τα οποία αντλοφνται από το νόμο ι από
τθν εκτίμθςθ των αποδείξεων. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, με τον δεφτερο λόγο
αναιρζςεωσ, αποδίδεται ςτθν προςβαλλομζνθ απόφαςθ θ πλθμμζλεια από τον αρικμό 8
περίπτ. α’ του άρκρ. 559 ΚΡολΔ και ςυγκεκριμζνα ότι το Εφετείο με το να απορρίψει το
αγωγικό κονδφλιο ποςοφ φψουσ 80.000 ευρϊ για αποηθμίωςθ από τθ διάταξθ του άρκρου
931 ΑΚ, με τθν παραδοχι τθσ προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ κατά τθν οποία οι ςωματικζσ
βλάβεσ που υπζςτθ (ο αναιρεςείων) και κρίκθκε ανάπθροσ κατά ποςοςτό 67% είναι
άςχετεσ με το ζνδικο ατφχθμα, παραβίαςε τθ διάταξθ του αρ. 8 του άρκρ. 559 ΚΡολΔ, διότι
τζτοιοσ ιςχυριςμόσ δεν προτάκθκε οφτε ενϊπιον του πρωτοβακμίου, οφτε ενϊπιον του
δευτεροβακμίου δικαςτθρίου από τον μόνον παρόντα αντίδικό του, τρίτο αναιρεςίβλθτο.
Πμωσ θ παραδοχι αυτι του Εφετείου κατά τθν οποία κατά πιςτι μεταφορά, "Από τα
παραπάνω προκφπτει ότι ο ενάγων κρίκθκε ανάπθροσ κατά ποςοςτό 67% όχι για τισ
ςωματικζσ βλάβεσ που υπζςτθ από το ζνδικο ατφχθμα, ιτοι τα κατάγματα του αριςτεροφ
μθροφ και κνιμθσ, αφοφ γι’ αυτά ρθτά αναφζρεται ότι δεν υφίςτανται λειτουργικζσ
παραμορφϊςεισ, αλλά για άλλεσ ςωματικζσ βλάβεσ, που αφοροφν εξαιρεκζν
οςτεοςάρκωμα δεξιοφ ϊμου το ζτοσ 2007 και αγκφλωςθ δεξιοφ ϊμου, ιτοι ςωματικζσ
βλάβεσ άςχετεσ με το ζνδικο ατφχθμα, ςυνεπϊσ απορριπτζο τυγχάνει ωσ αβάςιμο το ωσ
άνω αιτοφμενο ςχετικό κονδφλιο", δεν αποτελεί πράγμα υπό τθν προεκτεκείςα ζννοια αλλά
πραγματικά περιςτατικά που το Δικαςτιριο άντλθςε από τθν εκτίμθςθ των αποδείξεων.
Κατ’ ακολουκία των ανωτζρω ο δεφτεροσ λόγοσ αναιρζςεωσ είναι απαράδεκτοσ και πρζπει
ν’ απορριφκεί. Κατά ςυνζπεια, πρζπει να απορριφκεί θ ζνδικθ αίτθςθ αναιρζςεωσ, να
διαταχκεί θ ειςαγωγι του καταβλθκζντοσ παραβόλου ςτο δθμόςιο ταμείο (άρκρο 495 παρ.
4 εδ. ε’ ΚΡολΔ, όπωσ ιςχφει και εφαρμόηεται ςτθν παροφςα υπόκεςθ μετά τθν
αντικατάςταςι του με το άρκρο 1, άρκρο τρίτο του ν. 4335/2015 που ιςχφει κατ’ άρκρ. 1
άρκρο ζνατο παρ. 2 και 4 αυτοφ, για τα κατατικζμενα από τθν 1θ-1-2016 ζνδικα μζςα) και
να καταδικαςκεί ο αναιρεςείων ωσ θττϊμενοσ ζναντι του παραςτάντοσ τρίτου
αναιρεςιβλιτου ςτθν πλθρωμι τθσ δικαςτικισ του δαπάνθσ, ο οποίοσ κατζκεςε και
προτάςεισ
(άρκρο
176,
183
Κ.Ρολ.Δ).
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ
ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τθν από 12-5-2016 (αρικ. εκκ. κατακ. …2016) αίτθςθ για αναίρεςθ τθσ 47/2014

αποφάςεωσ
του
Μονομελοφσ
Εφετείου
Ανατολικισ
Κριτθσ.
Διατάςςει τθν ειςαγωγι του παραβόλου με αρικμοφσ διπλοτφπων ... (Δθμοςίου) και ...
(ΤΑΧΔΙΚ)
ςτο
Δθμόςιο
Ταμείο.
Και
Καταδικάηει τον αναιρεςείοντα ςτα δικαςτικά ζξοδα του τρίτου αναιρεςιβλιτου, τα οποία
ορίηει
ςτο
ποςό
των
δφο
χιλιάδων
επτακοςίων
(2.700)
ευρϊ.
ΚΙΘΗΚΕ
και
αποφαςίςκθκε
ςτθν
Ακινα
ςτισ
12
Ιανουαρίου
2018.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ςτθν Ακινα ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο ακροατιριό του ςτισ 26
Ιανουαρίου
2018.
Η ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ Ο ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ

