Αρικμόσ Απόφαςθσ Ν78/2021
ΣΟ
ΜΟΝΟΜΕΛΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ
2ο ΣΜΗΜΑ
Α π ο τ ε λ ο φ μ ε ν ο από τθ Δικαςτι Ιωάννα Γιϊργου, Πρωτοδίκθ Δ.Δ., και γραμματζα τθν
Αναςταςία Μοφτςου, δικαςτικι υπάλλθλο,
ς υ ν ι λ κ ε ςτο κατάςτθμά του, ςτο γραφείο του Προζδρου, ςτισ 30 επτεμβρίου 2021,
γ ι α να αποφαςίςει επί τθσ αίτθςθσ, με χρονολογία κατάκεςθσ 11-03-2021 (αρικ. κατ. ΑΝ4/2021),
τ θ σ ……., κατοίκου Βοχαϊκοφ Κορινκίασ (…..),
*παραςτάκθκε δια Ελζνθσ Κονομόδθ, Δικθγόρου Ακθνϊν+
κ α τ ά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, το οποίο εκπροςωπείται από τον Προϊςτάμενο τθσ Δθμόςιασ
Οικονομικισ Τπθρεςίασ (Δ.Ο.Τ.) Κορίνκου.
Αφοφ μελζτθςε τα ςχετικά ζγγραφα
κζφκθκε κατά το νόμο
1. Επειδι, με τθν κρινόμενθ αίτθςθ, για τθν άςκθςθ τθσ οποίασ καταβλικθκε το νόμιμο παράβολο
(βλ. το ςχετικό ζγγραφο από τθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων,
με κωδικό e - παραβόλου: 380789134951 0809 0098, κακϊσ και το από 08-06-2021 ζγγραφο από τθν
Σράπεηα Πειραιϊσ, ςχετικά με τθν πλθρωμι του), θ αιτοφςα ηθτεί τθν αναςτολι εκτζλεςθσ: α) τθσ
12447/26-02-2020 ατομικισ ειδοποίθςθσ καταβολισ - υπερθμερίασ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ.
Κορίνκου, με τθν οποία κλικθκε αυτι να καταβάλει αφενόσ μεν το ποςό των 227,96 ευρϊ, πλζον
προςαυξιςεων ποςοφ 3,32 ευρϊ, ιτοι το ςυνολικό ποςό των 231,28 ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε
ατομικι φορολογικι οφειλι τθσ προσ το κακ’ ου Ελλθνικό Δθμόςιο (ΕΝ.Φ.Ι.Α., φορολογικοφ ζτουσ
2019), αφετζρου δε, λόγω τθσ ιδιότθτάσ τθσ ωσ εγγφτερθ ςυγγενισ (κατά ποςοςτό 37,50%) του
αποβιϊςαντοσ πατρόσ τθσ, ……………, το ποςό των 2.066,85 ευρϊ, πλζον προςαυξιςεων ποςοφ
4.857,30 ευρϊ, ιτοι το ςυνολικό ποςό των 6.924,15 ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε φορολογικζσ
οφειλζσ του τελευταίου προσ το κακ’ ου Ελλθνικό Δθμόςιο *μιςκϊματα ακίνθτθσ περιουςίασ
οικονομικοφ ζτουσ (Ο.Ε.) 1989, δάνεια ΚΑΧΚΕΕΔ Ο.Ε. 1988, κλθρονομιά Ο.Ε. 1983, κλθρονομιά Ο.Ε.
1983, Ε.Δ.Ε. ζξοδα διοικθτικισ εκτζλεςθσ Ο.Ε. 2003, Ε.Δ.Ε. ζξοδα διοικθτικισ εκτζλεςθσ Ο.Ε. 2004,
Ε.Δ.Ε. ζξοδα διοικθτικισ εκτζλεςθσ Ο.Ε. 2005 και Ε.Δ.Ε. ζξοδα διοικθτικισ εκτζλεςθσ Ο.Ε. 2009+ και β)
τθσ 15275/12-03-2020 (αρικμόσ ειδικοφ βιβλίου: 3596/2020) πράξθσ αναγκαςτικισ κατάςχεςθσ του
Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. Κορίνκου, με τθν οποία καταςχζκθκαν αναγκαςτικά ςτα χζρια τθσ «ALPHA
BANK Α.Ε.», ωσ τρίτθσ, όςα όφειλε ι ζμελλε να οφείλει ςτθν αιτοφςα και μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ
των 7.157,68 ευρϊ. Η ωσ άνω πράξθ αναγκαςτικισ κατάςχεςθσ εισ χείρασ τρίτου επιβλικθκε ςε
βάροσ τθσ αιτοφςασ, λόγω των ανωτζρω φορολογικϊν οφειλϊν προσ το κακ’ ου Ελλθνικό Δθμόςιο. Η
αναςτολι ηθτείται μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ επί τθσ ΑΚ31/11-03-2021 ανακοπισ που
ζχει αςκιςει θ αιτοφςα κατά των ωσ άνω πράξεων.
2. Επειδι, ςτον Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ (Κ.Δ.Δικ.), ο οποίοσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του
Ν. 2717/1999 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 97), ορίηονται τα εξισ: άρκρο 217 «1. Ανακοπι χωρεί κατά κάκε πράξθσ που

εκδίδεται ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ τθσ διοικθτικισ εκτζλεςθσ και, ιδίωσ, κατά: α) τθσ πράξθσ τθσ
ταμειακισ βεβαίωςθσ του εςόδου, β) τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ, … 2. …», άρκρο 218 «1. *όπωσ θ
παρ. 1 του άρκρου αυτοφ αντικαταςτάκθκε εκ νζου από τθν παρ. 2 του άρκρου 47 του Ν. 4055/2012
(Φ.Ε.Κ. Αϋ 51)+ Κακ’ φλθν αρμόδιο δικαςτιριο προσ εκδίκαςθ των κατά το άρκρο 216 διαφορϊν είναι,
ςτον πρϊτο βακμό, το μονομελζσ πρωτοδικείο, … 2. *όπωσ το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2, που είχε
προςτεκεί με τθν παρ. 8 του άρκρου 25 του Ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 201), τροποποιικθκε και θ παρ.
2 διαμορφϊκθκε με το άρκρο 14 του Ν. 4816/2021 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 118/09-07-2021)+ Κατά τόπον αρμόδιο
δικαςτιριο ςε πρϊτο βακμό είναι, ςε περίπτωςθ ανακοπισ κατά πράξθσ ταμειακισ βεβαίωςθσ, το
δικαςτιριο όπου εδρεφει θ αρχι που εξζδωςε τθν προςβαλλόμενθ πράξθ, ενϊ, ςε κάκε άλλθ
περίπτωςθ ανακοπισ, το δικαςτιριο του τόπου τθσ εκτζλεςθσ. Ειδικϊσ, όταν πρόκειται για
καταςχζςεισ εισ χείρασ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, αρμόδιο είναι το δικαςτιριο του τόπου κατοικίασ του
οφειλζτθ.», άρκρο 228 *όπωσ θ παρ. 1 του άρκρου αυτοφ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 2 του
άρκρου 67 του Ν. 3900/2010 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 213) και ςυμπλθρϊκθκε από τθν παρ. 8 του άρκρου 326 του
Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 86)+ «1. Η προκεςμία άςκθςθσ, κακϊσ και θ άςκθςθ ανακοπισ δεν
αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, εξαιρουμζνθσ τθσ περίπτωςθσ εϋ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 217, κατά τθν οποία θ πράξθ αναςτζλλεται, ωσ προσ τουσ δανειςτζσ των
οποίων προςβάλλεται θ κατάταξθ, μζχρι να τελεςιδικιςει θ ανακοπι κατά του πίνακα κατάταξθσ.
τισ περιπτϊςεισ αϋ, βϋ και δϋ του άρκρου 217 και για όςο χρόνο εκκρεμεί θ ανακοπι μπορεί να
υποβλθκεί από τον ανακόπτοντα αίτθςθ για τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ των προςβαλλόμενων
πράξεων. 2. Κακ’ φλθν και κατά τόπο αρμόδιο, για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου είναι το κατά το άρκρο 218 δικαςτιριο, εφόςον ςε αυτό εκκρεμεί θ ανακοπι, το οποίο
και εκδικάηει τθν αίτθςθ κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων των άρκρων 200 ζωσ και 209, οι οποίεσ
εφαρμόηονται αναλόγωσ.», άρκρο 200 *όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 17 του
Ν. 3659/2008 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 77)+ «ε κάκε περίπτωςθ που θ προκεςμία ι θ άςκθςθ τθσ προςφυγισ δεν
ςυνεπάγεται κατά νόμο τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ εκτελεςτισ ατομικισ
διοικθτικισ πράξθσ και εφόςον ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν ζχει χορθγθκεί αναςτολι από τθν
αρμόδια διοικθτικι αρχι, μπορεί, φςτερα από αίτθςθ εκείνου που άςκθςε τθν προςφυγι, να
αναςταλεί, με ςυνοπτικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δικαςτθρίου, εν όλω ι εν μζρει θ εκτζλεςθ
τθσ πράξθσ αυτισ.», άρκρο 202 *όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 19 του Ν.
3659/2008 και, εν ςυνεχεία, αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 34 του Ν. 3900/2010+ «1. Η αίτθςθ
αναςτολισ γίνεται δεκτι μόνο εφόςον ο αιτϊν επικαλεςκεί και αποδείξει ότι θ άμεςθ εκτζλεςθ τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ κα του προκαλζςει ανεπανόρκωτθ βλάβθ ι αν το δικαςτιριο εκτιμά ότι το
ζνδικο βοικθμα είναι προδιλωσ βάςιμο. 2. *όπωσ θ παρ. 2 αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του
άρκρου 27 του Ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 240)+ Ειδικϊσ επί φορολογικϊν, τελωνειακϊν και διαφορϊν
με χρθματικό αντικείμενο το δικαςτιριο μπορεί, με τθν απόφαςι του, να ορίςει ότι το αναςταλτικό
αποτζλεςμα δεν καταλαμβάνει τθ λιψθ ενόσ ι περιςςοτζρων αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ ι
διοικθτικϊν μζτρων για τον εξαναγκαςμό ι τθ διαςφάλιςθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ, επί
ςυγκεκριμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων του αιτοφντοσ, τα οποία αναφζρονται ςτθν απόφαςθ. 3. ε
κάκε περίπτωςθ, θ αίτθςθ απορρίπτεται: α) εάν θ προςφυγι είναι προδιλωσ απαράδεκτθ ι
αβάςιμθ, ακόμθ και αν θ βλάβθ του αιτοφντοσ από τθν άμεςθ εκτζλεςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ
είναι ανεπανόρκωτθ, β) … 4. …» και άρκρο 205 «1. Αν γίνει εν όλω ι εν μζρει δεκτι θ αίτθςθ,
διατάςςεται θ ολικι ι μερικι αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν αντίςτοιχθ προςφυγι
πράξθσ. … 2. Η αναςτολι, αν ςτθ ςχετικι απόφαςθ δεν ορίηεται διαφορετικά, ιςχφει ωσ τθ
δθμοςίευςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ για τθν προςφυγι. 3. …».
3. Επειδι, ο οφειλζτθσ του Δθμοςίου, ςε βάροσ του οποίου εκδίδεται ζκκεςθ κατάςχεςθσ εισ χείρασ
τρίτου για τθν είςπραξθ του χρζουσ του, δφναται να αςκιςει, κατά τθσ ωσ άνω πράξθσ τθσ
διαδικαςίασ κατάςχεςθσ, τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 217 του Κ.Δ.Δικ. ανακοπι (βλ. τΕ
1130/2017, τΕ επταμ. 2080/2014). υνεπϊσ, ο προβαλλόμενοσ, με τθν από 26-03-2021 ζκκεςθ
απόψεων, ιςχυριςμόσ του κακ’ ου ότι, απαραδζκτωσ, θ αιτοφςα άςκθςε τθν υπ’ αρικ. κατ. ΑΚ31/1103-2021 ανακοπι κατά τθσ 15275/12-03-2020 (αρικμόσ ειδικοφ βιβλίου: 3596/2020) πράξθσ
αναγκαςτικισ κατάςχεςθσ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. Κορίνκου, πρζπει να απορριφκεί, ωσ
αβάςιμοσ. Περαιτζρω, το κακ’ ου προβάλλει ότι θ κρινόμενθ αίτθςθ, κακ’ ο μζροσ ςτρζφεται κατά

τθσ 12447/26-02-2020 ατομικισ ειδοποίθςθσ καταβολισ - υπερθμερίασ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ.
Κορίνκου, πρζπει να απορριφκεί, διότι θ ωσ άνω ανακοπι, απαραδζκτωσ, ςτρζφεται κατ’ αυτισ,
κακϊσ αφενόσ μεν ζχει αςκθκεί εκπροκζςμωσ, αφετζρου δε θ ατομικι ειδοποίθςθ είναι
πλθροφοριακό ζγγραφο, που ςτερείται εκτελεςτότθτασ. Λαμβάνοντασ, όμωσ, υπόψθ ότι τα ανωτζρω
προβλθκζντα από το κακ’ ου χριηουν ενδελεχοφσ ερμθνείασ των εφαρμοςτζων νομοκετικϊν
διατάξεων και ζρευνασ των πραγματικϊν δεδομζνων τθσ επίδικθσ υπόκεςθσ, με πλιρθ ςτοιχεία τθσ
δικογραφίασ, θ οποία εκφεφγει του πλαιςίου τθσ παροφςασ διαδικαςίασ (πρβλ. τΕ Ε.Α. 176/2019,
252/2017, 294/2013, 26/2001), το Δικαςτιριο κρίνει ότι θ υπ’ αρικ. κατ. ΑΚ31/11-03-2021 ανακοπι,
που άςκθςε θ αιτοφςα, δεν παρίςταται προδιλωσ απαράδεκτθ και, ωσ εκ τοφτου, δεν ςυντρζχει
περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ κρινόμενθσ αναςτολισ, για το λόγο αυτόν, κατ’ άρκρο 202 παρ. 3 περ. αϋ
του Κ.Δ.Δικ., απορριπτομζνου του περί του αντικζτου ιςχυριςμοφ του κακ’ ου. Κατόπιν τοφτων, το
Δικαςτιριο κρίνει, περαιτζρω, ότι θ υπό κρίςθ αίτθςθ αναςτολισ αςκείται, παραδεκτϊσ, και
κακίςταται εξεταςτζα ςτθν ουςία.
4. Επειδι, ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ, από τα ςτοιχεία τθσ δικογραφίασ, προκφπτουν τα εξισ: με τθ
12447/26-02-2020 ατομικι ειδοποίθςθ καταβολισ - υπερθμερίασ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ.
Κορίνκου, θ αιτοφςα κλικθκε να καταβάλει αφενόσ μεν το ποςό των 227,96 ευρϊ, πλζον
προςαυξιςεων ποςοφ 3,32 ευρϊ, ιτοι το ςυνολικό ποςό των 231,28 ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε
ατομικι φορολογικι οφειλι τθσ προσ το κακ’ ου Ελλθνικό Δθμόςιο (ΕΝ.Φ.Ι.Α., φορολογικοφ ζτουσ
2019), αφετζρου δε, λόγω τθσ ιδιότθτάσ τθσ ωσ εγγφτερθ ςυγγενισ (κατά ποςοςτό 37,50%) του
αποβιϊςαντοσ πατρόσ τθσ, ……………..υ, το ποςό των 2.066,85 ευρϊ, πλζον προςαυξιςεων ποςοφ
4.857,30 ευρϊ, ιτοι το ςυνολικό ποςό των 6.924,15 ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε φορολογικζσ
οφειλζσ του τελευταίου προσ το κακ’ ου Ελλθνικό Δθμόςιο (μιςκϊματα ακίνθτθσ περιουςίασ Ο.Ε.
1989, δάνεια ΚΑΧΚΕΕΔ Ο.Ε. 1988, κλθρονομιά Ο.Ε. 1983, κλθρονομιά Ο.Ε. 1983, Ε.Δ.Ε. ζξοδα
διοικθτικισ εκτζλεςθσ Ο.Ε. 2003, Ε.Δ.Ε. ζξοδα διοικθτικισ εκτζλεςθσ Ο.Ε. 2004, Ε.Δ.Ε. ζξοδα
διοικθτικισ εκτζλεςθσ Ο.Ε. 2005 και Ε.Δ.Ε. ζξοδα διοικθτικισ εκτζλεςθσ Ο.Ε. 2009). Ακολοφκωσ, με τθ
15275/12-03-2020 (αρικμόσ ειδικοφ βιβλίου: 3596/2020) πράξθ αναγκαςτικισ κατάςχεςθσ του
Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. Κορίνκου, καταςχζκθκαν αναγκαςτικά ςτα χζρια τθσ «ALPHA BANK Α.Ε.»,
ωσ τρίτθσ, όςα όφειλε ι ζμελλε να οφείλει ςτθν αιτοφςα και μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ των
7.157,68 ευρϊ. Η ωσ άνω πράξθ αναγκαςτικισ κατάςχεςθσ εισ χείρασ τρίτου επιβλικθκε ςε βάροσ
τθσ αιτοφςασ, λόγω των ανωτζρω φορολογικϊν οφειλϊν προσ το κακ’ ου Ελλθνικό Δθμόςιο (βλ. τον
από 12-03-2020, ςυνθμμζνο επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ αναγκαςτικισ κατάςχεςθσ, πίνακα
χρεϊν). Εν ςυνεχεία, θ «ALPHA BANK Α.Ε.», με τθν από 22-07-2020, κατ’ άρκρο 32 του Ν.Δ. 356/1974
«Περί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων» -Κ.Ε.Δ.Ε.- (Φ.Ε.Κ. Αϋ 90), διλωςθ τρίτου, διλωςε ότι θ
αιτοφςα τθρεί ς’ αυτιν: α) τον 609002101082657 κοινό λογαριαςμό κατακζςεων (2 δικαιοφχοι), με
μθδενικό πιςτωτικό υπόλοιπο και μθδενικό δεςμευκζν ποςό, κακϊσ δεν ανευρζκθ πιςτωτικό
υπόλοιπο και β) τον 894002101019820 κοινό λογαριαςμό κατακζςεων (2 δικαιοφχοι), με μθδενικό
πιςτωτικό υπόλοιπο και μθδενικό δεςμευκζν ποςό, κακϊσ δεν ανευρζκθ πιςτωτικό υπόλοιπο, και
ότι, εάν υπάρξει ςτο μζλλον απαίτθςθ τθσ κακ’ θσ θ κατάςχεςθ από τουσ ωσ άνω λογαριαςμοφσ,
αυτι κα δεςμεφεται, μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ του ποςοφ τθσ κατάςχεςθσ.
5. Επειδι, κατά τθσ ανωτζρω ατομικισ ειδοποίθςθσ και τθσ αναγκαςτικισ κατάςχεςθσ εισ χείρασ
τρίτου, θ αιτοφςα άςκθςε τθν από 11-03-2021 ανακοπι (αρικ. κατ. ΑΚ31/2021), κακϊσ και τθν
κρινόμενθ αίτθςθ, όπωσ αυτι αναπτφςςεται με το από 11-10-2021, νομίμωσ, κατατεκζν υπόμνθμα,
με τθν οποία ηθτεί να αναςταλεί θ εκτζλεςι τουσ μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ επί τθσ
ανακοπισ τθσ, προβάλλοντασ τθν πρόδθλθ βαςιμότθτα τθσ τελευταίασ. Επιπλζον, θ αιτοφςα
ιςχυρίηεται ότι θ άμεςθ εκτζλεςθ των πράξεων αυτών κα τθσ προκαλζςει ανεπανόρκωτθ υλικι
βλάβθ, δεδομζνου ότι τυγχάνει μακροχρόνια άνεργθ και, ωσ εκ τοφτου, θ είςπραξθ τθσ επίδικθσ
οφειλισ κα οδθγιςει ςε οικονομικι εξόντωςι τθσ και ςε πλιρθ αδυναμία επιβίωςθσ. Εξάλλου,
κατ’ αυτιν, λόγω τθσ ζνδικθσ κατάςχεςθσ και τθσ ςυνακόλουκθσ δζςμευςθσ των λογαριαςμών τθσ,
δεν δφναται να προβαίνει ςε καταβολι των μθνιαίων δόςεων, ποςοφ 98,18 ευρώ -υποχρζωςθ που
εκπλθρώνει με τθν οικονομικι βοικεια του ςυνταξιοφχου ςυηφγου τθσ-, δυνάμει τθσ 63/2017
απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Κορίνκου, προκειμζνου να διαςώςει το ½ εξ αδιαιρζτου τθσ πρώτθσ

κατοικίασ τθσ, με αποτζλεςμα να κινδυνεφει να κθρυχκεί ζκπτωτθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 11 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 130). Σζλοσ, ιςχυρίηεται ότι, για τθν εξυπθρζτθςθ των
ανωτζρω οικονομικϊν υποχρεϊςεϊν τθσ, χρθςιμοποιεί και τουσ δφο λογαριαςμοφσ, που τθρεί ςτθν
ALPHA BANK. Προσ απόδειξθ των ανωτζρω ιςχυριςμϊν τθσ, επικαλείται και προςκομίηει, μεταξφ
άλλων, ςε φωτοαντίγραφα: α) τθν κατ’ άρκρο 203 παρ. 2 του Κ.Δ.Δικ. διλωςθ περιουςιακισ
κατάςταςθσ, β) δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, φορολογικϊν ετϊν 2018 ζωσ 2020, και τισ
αντίςτοιχεσ πράξεισ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου, από τισ οποίεσ προκφπτει ότι θ αιτοφςα: i)
κατά το φορολογικό ζτοσ 2018, διλωςε ακακάριςτο ειςόδθμα από εκμίςκωςθ κατοικιϊν φψουσ
1.440 ευρϊ, κακϊσ και καταβλθκείςα δαπάνθ για τθν τοκοχρεολυτικι απόςβεςθ δανείων φψουσ
2.160 ευρϊ, ii) κατά το φορολογικό ζτοσ 2019, διλωςε ακακάριςτο ειςόδθμα από εκμίςκωςθ
κατοικιϊν φψουσ 1.440 ευρϊ, κακϊσ και καταβλθκείςα δαπάνθ για τθν τοκοχρεολυτικι απόςβεςθ
δανείων φψουσ 2.157,26 ευρϊ και iii) κατά το φορολογικό ζτοσ 2020, διλωςε ακακάριςτο ειςόδθμα
από εκμίςκωςθ κατοικιϊν φψουσ 1.440 ευρϊ, κακϊσ και καταβλθκείςα δαπάνθ για τθν
τοκοχρεολυτικι απόςβεςθ δανείων φψουσ 1.974,86 ευρϊ, γ) βεβαίωςθ δθλωκείςασ περιουςιακισ
κατάςταςθσ (όπωσ ζχει δθλωκεί τθν 01-01-2021) (Ε9) και αναλυτικζσ καταςτάςεισ για τα μιςκϊματα
ακίνθτθσ περιουςίασ (Ε2), φορολογικϊν ετϊν 2018 ζωσ 2020, από τισ οποίεσ προκφπτει ότι θ αιτοφςα
εκμιςκϊνει ιςόγεια μονοκατοικία, ιδιοκτθςίασ τθσ (πλιρθσ κυριότθτα κατά ποςοςτό 100%), ςτο
Βραχάτι Κορινκίασ, με μθνιαίο μίςκωμα 120 ευρϊ και δ) τθν 63/2017 απόφαςθ του Ειρθνοδικείου
Κορίνκου, ςφμφωνα με τθν οποία θ αιτοφςα υπιχκθ ςτισ διατάξεισ του Ν. 3869/2010, για να
ρυκμίςει οφειλζσ τθσ από δφο ςτεγαςτικά δάνεια, που είχε λάβει από τθν ALPHA BANK, και
προκειμζνου να διαςϊςει τθν ευριςκόμενθ ςτο Κορινκίασ (κζςθ «Λ») κφρια κατοικία τθσ, που
ανικει ςτθν πλιρθ κυριότθτά τθσ, κατά ποςοςτό ½ εξ αδιαιρζτου, τθσ επιβλικθκε θ υποχρζωςθ
καταβολισ προσ τθν ALPHA BANK, μθνιαίωσ, ποςοφ 98,14 ευρϊ, επί δεκαπζντε ζτθ (180 μθνιαίεσ
δόςεισ).
6. Επειδι, ςφμφωνα με τα ανωτζρω δεδομζνα και τισ διατάξεισ που παρατζκθκαν, λαμβάνοντασ
υπόψθ: α) ότι θ ανακοπι, που άςκθςε θ αιτοφςα, δεν παρίςταται, προδιλωσ, βάςιμθ, β) το φψοσ τθσ
ζνδικθσ οφειλισ τθσ αιτοφςασ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (7.157,68 ευρϊ), για τθν οποία
επιβλικθκε θ επίδικθ αναγκαςτικι κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου, γ) τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ
αιτοφςασ, όπωσ αυτι προκφπτει από τα προςκομιςκζντα οικονομικά ςτοιχεία, ςφμφωνα με τα οποία
δεν εμφανίηει υψθλά ειςοδιματα, κακϊσ το μοναδικό (ακακάριςτο) ειςόδθμα που δθλϊνει και
προζρχεται από τθν εκμίςκωςθ ακινιτου τθσ ςτο Βραχάτι Κορινκίασ, ανζρχεται, ετθςίωσ, ςτο ποςό
των 1.440 ευρϊ και δ) ότι ςτα πλαίςια τθσ ρφκμιςθσ των οφειλϊν τθσ, βάςει των διατάξεων του Ν.
3869/2010, υποχρεοφται να καταβάλει, μθνιαίωσ, προσ τθν ALPHA BANK, δόςθ ποςοφ 98,14 ευρϊ,
χρθςιμοποιϊντασ τουσ λογαριαςμοφσ που τθρεί ςτθν ανωτζρω Σράπεηα, το Δικαςτιριο κρίνει ότι θ
αιτοφςα αδυνατεί να καταβάλει τθν επίδικθ οφειλι τθσ και, ωσ εκ τοφτου, θ βλάβθ, που κα υποςτεί
από τθν άμεςθ εκτζλεςθ των προςβαλλόμενων πράξεων, ςυνιςτάμενθ ςτθ ςτζρθςθ των μζςων
βιοποριςμοφ τθσ και ςτθν αδυναμία ςυνζχιςθσ τθσ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των προαναφερκζντων
δόςεων, κατόπιν τθσ υπαγωγισ τθσ ςτισ διατάξεισ του Ν. 3869/2010, για τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν
τθσ, δυνάμει τθσ 63/2017 δικαςτικισ απόφαςθσ, παρίςταται ανεπανόρκωτθ. υνεπϊσ, ςυντρζχει
νόμιμθ περίπτωςθ χοριγθςθσ τθσ αιτοφμενθσ αναςτολισ, κατά τα, βαςίμωσ, προβαλλόμενα από τθν
αιτοφςα.
7. Επειδι, κατ’ ακολουκίαν, πρζπει να γίνει δεκτι θ αίτθςθ και να αναςταλεί θ εκτζλεςθ των
προςβαλλόμενων πράξεων. Σζλοσ, πρζπει να διαταχκεί θ απόδοςθ ςτθν αιτοφςα του παραβόλου
(άρκρο 277 παρ. 9 εδάφ. αϋ του Κ.Δ.Δικ.).

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Δζχεται τθν αίτθςθ αναςτολισ.
Αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ: α) τθσ 12447/26-02-2020 ατομικισ ειδοποίθςθσ καταβολισ -

υπερθμερίασ του Προϊςταμζνου τθσ Δθμόςιασ Οικονομικισ Τπθρεςίασ Κορίνκου και β)
τθσ 15275/12-03-2020 (αρικμόσ ειδικοφ βιβλίου: 3596/2020) πράξθσ αναγκαςτικισ κατάςχεςθσ εισ
χείρασ τρίτου του Προϊςταμζνου τθσ Δθμόςιασ Οικονομικισ Τπθρεςίασ Κορίνκου, ζωσ τθ δθμοςίευςθ
οριςτικισ απόφαςθσ επί τθσ ΑΚ31/11-03-2021 ανακοπισ τθσ αιτοφςασ κατά των πράξεων αυτϊν.
Διατάςςει τθν πλιρθ αποδζςμευςθ των 609002101082657 και 894002101019820 τραπεηικών
λογαριαςμών, που τθρεί θ αιτοφςα ςτθν ALPHA BANK, ωσ προσ τα υπάρχοντα διακζςιμα κεφάλαια
και όςα εφεξισ κατατεκοφν, υπό τθν ζννοια ότι επιτρζπει τθν κίνθςθ των ςυναλλαγϊν, ϊςτε να είναι
δυνατι θ διενζργεια κατακζςεων και αναλιψεων χρθματικϊν ποςϊν.
Διατάςςει τθν απόδοςθ ςτθν αιτοφςα του παραβόλου.
Κρίκθκε και εκδόκθκε ςτθν Κόρινκο, ςτισ 29-10-2021.
Η ΔΙΚΑΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
Ιωάννα Γιϊργου Αναςταςία Μοφτςου

