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ΠΡΟ ΣΟ ΓIOIKHTIKO ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ Α.Δ. 

ΟΣΑ» 

  

ΓΗΛΩΗ 

 

 

1. Ρνπ Κονηού Γημηηπίος ηνπ….., θαηνίθνπ..., κέινπο ηνπ Γ.Π. ηεο «ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ 

ΙΝΡΟΑΘΗΝ Α.Δ. ΝΡΑ» 

 

2. Ρνπ Καπαπανάγος Ιωάννη ηνπ…., θαηνίθνπ…, κέινπο ηνπ Γ.Π. ηεο «ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ 

ΙΝΡΟΑΘΗΝ Α.Δ. ΝΡΑ» 

 

3. Ρνπ Βαζιλείος Γημηηπίος ηνπ…., θαηνίθνπ…, κέινπο ηνπ Γ.Π. ηεο «ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ 

ΙΝΡΟΑΘΗΝ Α.Δ. ΝΡΑ» 

 

************ 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε θχξηαο παξέκβαζεο ζηε ζπδήηεζε ζην δηθαζηήξην γηα ηελ 

έληαμε ηεο CHCL S.A. ζην άξζξν 106Α, πξνθεηκέλνπ απηή λα εμαηξεζεί ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ ρξεψλ ηεο πξνο ηελ εηαηξεία καο (Θέκα 3ν ηεο Αηηήζεψο καο), αρ δηλώνοςμε ηα 

κάηωθι: 

 

Ι.-ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ. 

 

Α. Ζ θνηλνπξαμία κε ηελ επσλπκία «ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ 

ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ-ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ-ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΑΕΗΛΝ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ 

ΘΑΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΑΔ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ 

ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ»  θαη γηα  ηηο ζπλαιιαγέο ζην εμσηεξηθφ “CLUB HOTEL 

LOUTRAKI SA”, εδξεχνπζα ζηνλ Γήκν Ινπηξαθίνπ-Ξεξαρψξαο ζην Ινπηξάθη, επί ηεο 

νδνχ Ξνζεηδψλνο, αξηζκφο 48, κε ΑΦΚ 097751010, άζθεζε,  απφ θνηλνχ κε ηελ 

δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία, ήηνη ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ 

ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΑΕΗΛΝ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΑΔ» θαη ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ»  θαη γηα  ηηο ζπλαιιαγέο ζην εμσηεξηθφ 

“CLUB HOTEL LOUTRAKI SA”, ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ 

Βνπθνπξεζηίνπ, αξηζκφο 11, κε ΑΦΚ 094433905, ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο 
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Ξξσηνδηθείνπ Θνξίλζνπ (Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Κέηξσλ) ηελ απφ 29/10/2020 Αίηεζή 

ηνπο (Αξηζκφο Θαηάζεζεο 537/ΑΠΦ537/2020) κε αίηεκα ηελ ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

ζχκθσλα κε ηα άξζξν 106 Α, παξ.6 ηνπ Λ3588/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

κε ην Λ3446/2016, πξνθεηκέλνπ λα δηαηαρζεί ε απαγφξεπζε θαη αλαζηνιή κέηξσλ 

αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ησλ πηζησηψλ θαη ησλ ελ γέλεη 

δαλεηζηψλ ηνπο θαζψο θαη ε απνδέζκεπζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπο κέρξη ηελ 

θαηάζεζε Αίηεζεο Δπηθχξσζεο Ππκθσλίαο Δμπγίαλζεο.  

 

Ζ αίηεζε, ζπκπεξηειάκβαλε θαη αίηεκα Ξξνζσξηλήο Γηαηαγήο πνπ νξίζηεθε λα ζπδεηεζεί 

ηνλ κήλα Κάξηην 2021, ζην Ξξσηνδηθείν Θνξίλζνπ, ην νπνίν σζηφζν αλαβιήζεθε ιφγσ 

ηεο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γηθαζηεξίσλ ζηα πιαίζηα ηεο ηζρχνο ησλ κέηξσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία θαηά ηνπ θνξσλντνχ.  

 

Β. Νη δεινχληεο κε ηελ παξνχζα καο, σο κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ», ε 

νπνία είλαη ζπλέηαηξνο ηεο «ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ», πποκπίνοςμε 

ηην άζκηζη κύπιαρ παπέμβαζηρ ζηε ζπδήηεζε ζην δηθαζηήξην αλαθνξηθά κε ηελ σο 

άλσ αίηεζε γηα ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη’ άξζξν 106Α, ζηελ νπνία ζα αληηδηθεί κε 

ηηο αηηνχζεο, δεηψληαο ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο. Ζ απφθαζή καο απηή ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπλεθηίκεζε ησλ αθφινπζσλ δεδνκέλσλ: 

 

ΙΙ.-ΤΝΣΟΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. 

 

Α. ΚΙΝΓΤΝΟ ΑΠΩΛΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ. 

 

1. Αξρηθά, δελ αλαγξάθεηαη ζηελ ελ ιφγσ Αίηεζε γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ηεο 

«ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ» νκνχ κεηά ηεο «ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ 

ΑΔ» ε απαίηεζε ηεο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη θνηλνπξαθηνχληνο κέινπο ηεο 

«ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ» πξνο ηελ «ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΘΑΕΗΛΝ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΑΔ», πνζνχ 2.831.611,38 επξψ, 

δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκφλ 361/2019 απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Λαππιίνπ θαη κάιηζηα 

εληφθσο απφ ηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αγσγψλ. 

 

2. Δπηπιένλ, δελ αλαγξάθεηαη ε απαίηεζε ηεο «Δζληθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο» πξνο 

ηελ «ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΑΕΗΛΝ ΙΝΡΟΑΘΗΝ», χςνπο πεξίπνπ 4.500.000,00 επξψ θαη 
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κάιηζηα εληφθσο, πνπ αθνξνχλ ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, πνζνχ 1.000.000 

δνιαξίσλ Ακεξηθήο, πνπ βάζεη ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο θνηλνπξαμίαο έπξεπε ε 

«ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΑΕΗΛΝ ΙΝΡΟΑΘΗΝ» λα θαηαβάιιεη ζηελ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ Ν.Ρ.Α.» ζε πεξίπησζε δεκηψλ θαη’ έηνο θαη ηηο νπνίεο 

απαηηήζεηο έρεη εθρσξήζεη ε «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ Ν.Ρ.Α.» 

ζηελ Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο ΑΔ θαη αθνξνχλ ηηο δεκηνγφλεο ρξήζεηο ησλ εηψλ απφ 

2013 έσο ην 2018, φπσο νξίδεη ε ππ΄ αξηζκ. 13/2016 απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο 

Ξξσηνδηθείνπ Θνξίλζνπ. 

 

3. Γελ αλαγξάθνληαη απαηηήζεηο ηεο «ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ 

Ν.Ρ.Α.» γηα ηα έηε 2019, 2020 θαη 2021 πνπ αθνξνχλ ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, 

πνζνχ 1.000.000 δνιαξίσλ Ακεξηθήο, πνπ βάζεη ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο θνηλνπξαμίαο 

έπξεπε ε ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΑΕΗΛΝ ΙΝΡΟΑΘΗΝ λα θαηαβάιιεη ζηελ «ΑΛΩΛΚΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ Ν.Ρ.Α.» ζε πεξίπησζε δεκηψλ θαη’ έηνο, πιελ φκσο 

δελ ηα έρεη θαηαβάιιεη σο φθεηιε εληφο ηνπ πξψηνπ κελφο ηνπ επνκέλνπ έηνπο ηεο 

εθάζηεο δεκηνγφλαο ρξήζεο. Λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 2010 έσο θαη ζήκεξα φιεο νη 

ρξήζεηο ηεο «ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ ΘΑΕΗΛΝ ΑΔ» ήηαλ δεκηνγφλεο. 

 

4. Ρέινο, δελ αλαγξάθεηαη απαίηεζε ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηψο ΑΔ πξνο ηελ ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ 

ΘΑΕΗΛΝ ΙΝΡΟΑΘΗΝ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 20/2017 ηειεζίδηθε απφθαζε 

ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Θνξίλζνπ (εθνπζία δηθαηνδνζία – πησρεχζεηο) αλεξρφηαλ 

ζε 9.144.133,90 επξψ (βι. ζηίρνπο 21-22 ηεο 16εο ζειίδαο ηεο σο άλσ απφθαζεο) θαη 

νπδεκία ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ ελ ιφγσ αίηεζε. 

 

5. Ρέινο, αλαθνξηθά κε ηελ γεληθφηεξε αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

αηηήζεσο, κία απιή επηζθφπεζε ησλ εθηηζέκελσλ ζηνηρείσλ δεηθλχεη ηα θάησζη:  

Πηε ζειίδα 14 παξνπζηάδεηαη ην ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

31/12/2019 ην νπνίν αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 61.590.815,19 €. 

Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο πηζησηψλ φπνπ νη ζπλνιηθέο νθεηιέο πξνο απηνχο 

αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 214.741.340,99 . 

Ρν νξζφ ζα ήηαλ λα παξνπζηαζζεί ην ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ ψζηε λα ππάξρεη κία ζαθή 

εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο θαζψο είλαη γλσζηφ φηη ην 

ελεξγεηηθφ ηζνχηαη κε ην παζεηηθφ. 
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Δδψ εκθαλίδεηαη κία απφθιηζε ελεξγεηηθνχ – παζεηηθνχ χςνπο (214.741.340,99-

61.590.815,19) 153.150.525,80 € ην νπνίν βεβαίσο δελ είλαη απιή απφθιηζε αιιά έλα 

θαζφινπ επθαηαθξφλεην πνζφ, ππεξδηπιάζην ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

Πην δε πίλαθα πηζησηψλ ην 47,43 % απηψλ εκθαλίδεηαη κε έλα ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 

101.857.366,90 € πνζφ αξθεηά κεγάιν ψζηε λα αλαιχεηαη κφλν ζε κία γξακκή ρσξίο 

λα ππάξρεη θαλ αλάιπζε ησλ πηζησηψλ απηψλ. 

 

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ζην δηθφγξαθν ησλ αηηνπζψλ «ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΙΑΚΞ 

ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ» - «ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ» δελ αλαγξάθνληαη πξαγκαηηθέο 

θαη νπζηψδεηο απαηηήζεηο ηεο «ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ 

Ν.Ρ.Α.» ζε βάξνο ηνπο, κε άκεζν θίλδπλν, ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αηηήζεψο ηνπο, ε 

ηειεπηαία λα θηλδπλεχεη λα απσιέζεη ηηο απαηηήζεηο, θαη λα βιαθζνχλ αλεπαλφξζσηα ηα 

ζπκθέξνληά ηεο. 

 

Β. Η ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΞΤΓΙΑΝΗ Ω ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΓΟΛΟΤ ΣΩΝ ΠΙΣΩΣΩΝ. 

 

1. Θαηά ην άξζξν 106ε ηνπ ΞηΘ θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν πνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ην ζρέδην ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο. Ππγθεθξηκέλα, ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο 

πξέπεη λα πεξηέρεη νπνηαδήπνηε ξχζκηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ 

νθεηιέηε θαη ηδίσο: 

α. Ρε κεηαβνιή ησλ φξσλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε.  

β. Ρελ θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ θάζε είδνπο 

ή θαηά πεξίπησζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.  

γ. Ρε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ πηζησηψλ κεηαμχ ηνπο κεηά απφ ηελ επηθχξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο είηε ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο πηζησηψλ είηε ζε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο, 

ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο κεηφρσλ ή εηαίξσλ. Δλδεηθηηθά ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο 

δχλαηαη λα πξνβιέπεη φηη κία θαηεγνξία πηζησηψλ δελ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 

απνπιεξσκή ησλ απαηηήζεσλ πξνο απηήλ πξηλ απφ ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε κηαο άιιεο, 

λα ξπζκίδεη ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε κεηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ, λα ξπζκίδεη ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ 

ή εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε, φπσο ελδεηθηηθά 

δηθαίσκα ή ππνρξέσζε ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο ζε πεξίπησζε πψιεζεο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ λα πσιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηνπο 

νπνίνπο γίλεηαη ε πψιεζε ηεο πιεηνςεθίαο. 

 δ. Ρε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ νθεηιέηε. 
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 ε. Ρελ εθπνίεζε επί κέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε. 

 ζη. Ρελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε ζε ηξίην κε βάζε 

νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε πεξηιακβαλνκέλεο ελδεηθηηθά ηεο εθκίζζσζεο ή ηεο 

ζχκβαζεο δηαρείξηζεο. 

 δ. Ρε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε ζε ηξίην ή ζε 

εηαηξεία ησλ πηζησηψλ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 106ζ. 

 ε. Ρελ αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ πηζησηψλ γηα θάπνην δηάζηεκα κεηά ηελ 

επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο.  

 ζ. Ρν δηνξηζκφ πξνζψπνπ πνπ ζα επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ δίλνληαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο.  

η. Ρελ θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ πνζψλ πξνο εμφθιεζε απαηηήζεσλ ζε πεξίπησζε 

βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ νθεηιέηε. Ζ ζπκθσλία ζα πξέπεη λα νξίδεη κε 

αθξίβεηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ησλ πνζψλ απηψλ. 

 

2. Ζ ζπκθσλία εμπγίαλζεο δελ πξέπεη: 1) λα είλαη απνηέιεζκα δφινπ ή άιιεο αζέκηηεο 

πξάμεο ή θαθφπηζηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νθεηιέηε, πηζησηή ή ηξίηνπ, 2) λα παξαβηάδεη 

δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ, ηδίσο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, 3) λα παξαβηάδεη 

ηελ αξρή ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ πηζησηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε, 

(απνθιίζεηο απφ ηελ Αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ πηζησηψλ επηηξέπνληαη γηα 

ζπνπδαίν επηρεηξεκαηηθφ ή θνηλσληθφ ιφγν πνπ εθηίζεηαη εηδηθά ζηελ Απφθαζε ηνπ 

πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ ή αλ ν ζηγφκελνο πηζησηήο ζπλαηλεί ζηελ απφθιηζε), 4) λα 

παξαβιάπηεη ηε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ, (αλ δειαδή πξνβιέπεη φηη νη κε 

ζπκβαιιφκελνη ζηε ζπκθσλία πηζησηέο ζα βξεζνχλ ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε απφ 

απηήλ ζηελ νπνία ζα βξίζθνληαλ κε βάζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε). Δηδηθφηεξα: 

 

α) Ν πξψηνο ιφγνο πξνυπνζέηεη ε απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ λα ζπλδέεηαη κε αζέκηηε πξάμε 

ή θαθφπηζηε ζπκπεξηθνξά, αλεμάξηεηα απφ ην πνπ πξνέξρεηαη ε ζπκπεξηθνξά απηή, 

απφ πηζησηή, απφ ηνλ νθεηιέηε ή απφ ηξίην. Ρέηνηεο πξάμεηο σο αληίζεηεο κε ηελ 

θνηλσληθή εζηθή ή θαθφπηζηεο κπνξεί ελδεηθηηθά λα ζεσξεζνχλ: ε αλαγλψξηζε 

αλχπαξθησλ απαηηήζεσλ, ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε πηζησηή θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ε απφθξπςε ζηνηρείσλ ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, ζπκθσλίεο 

εθηφο ζρεδίνπ, ε εμαγνξά ςήθνπ θιπ. Κεηαμχ ηεο αζέκηηεο θαη θαθφπηζηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα θη 

φρη απιψο ππφλνηεο ή αθεξεκέλε δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ε ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά 
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ζηελ απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ. Θαηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Λ. 3588/2007, σο αζέκηηε 

ή θαθφπηζηε ζα ζεσξεζεί ε ζπκπεξηθνξά πνπ αληίθεηηαη ζηηο επηηαγέο ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο  απηνχο ζην άξζξν 

281ΑΘ. Δδψ ρξεηάδεηαη δηθαληθή πεπνίζεζε, ρσξίο λα αξθεί ε πηζαλνιφγεζε. 

 

β) ν δεχηεξνο ιφγνο άξλεζεο αλαθέξεηαη γεληθά ζε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ σο 

πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδίνπ ζπκθσλίαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ αληαγσληζκνχ. 

 

γ) σο πξνο ηνλ ηξίην θαη ηέηαξην ιφγν άξλεζεο επηθχξσζεο ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 106δ ΞηΘ, βαζηθή αξρή πνπ πξέπεη λα δηαπλέεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

ζρεδίνπ σο πξνο ηνπο πηζησηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ είλαη ε αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε απηεπάγγειηα απφ ην δηθαζηήξην θαηά ηελ 

επηθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ. Ωο ίζε κεηαρείξηζε λνείηαη ε νηθνλνκηθή θαη νπζηαζηηθή θη φρη 

απιψο ε ηππηθή ηζφηεηα. Θχξσζε γηα ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο απηήο, φπσο αθπξφηεηα 

ησλ πξνλνκηαθψλ κεηαρεηξίζεσλ, δελ πξνβιέπεηαη. Ζ κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο απνηειεί ιφγν κε δηθαζηηθήο επηθχξσζεο απηνχ. 

 

Ζ κνλαδηθή δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο απφ ηελ παξαπάλσ αξρή είλαη ε πεξίπησζε ξεηήο 

ζπκθσλίαο ηνπ ζηγφκελνπ πηζησηή κε ηελ άληζε κεηαρείξηζε ηνπ ή αλ πξνβάιιεηαη 

ζπνπδαίνο επηρεηξεκαηηθφο ή θνηλσληθφο ιφγνο. Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξέπεη λα 

ηεξείηαη ζε ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε νκάδα πηζησηψλ. Ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ πηζησηψλ, ε δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ ή ησλ ππννκάδσλ είλαη ζχλλνκε. Ζ επηηαγή γηα ίζε κεηαρείξηζε κέζα ζε θάζε 

νκάδα εμαζθαιίδεη ην θνηλφ ζπκθέξνλ ησλ κεξψλ γηα πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη 

δηθαηνινγεί έηζη ηελ αλάινγε πξνζβνιή ηεο λνκηθήο ζέζεο ηνπο.  

 

 Δλδεηθηηθά δχλαληαη λα ηχρνπλ επλντθήο κεηαρείξηζεο απαηηήζεηο πειαηψλ ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ βιάπηεη νπζησδψο ηε θήκε ηεο 

ή ηε ζπλέρηζε ηεο, απαηηήζεηο, ε εμφθιεζε ησλ νπνίσλ είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαηξνθή 

ηνπ πηζησηή θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, θαζψο θαη εξγαηηθέο απαηηήζεηο.  

 

Γ. Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δεδνκέλεο ηεο απνζηψπεζεο ησλ αλσηέξσ ππφ 

ζηνηρείν (Α) αλαιπηηθά αλαθεξφκελσλ απαηηήζεσλ ηεο «ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ Ν.Ρ.Α.» πξνο ηηο αηηνχζεο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί ε ελ 
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ιφγσ ζπκθσλία εμπγίαλζεο σο απνηέιεζκα δφινπ κεηαμχ ηεο «ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ Ν.Ρ.Α.» θαη ησλ αηηνπζψλ εηαηξεηψλ. Ρν ελδερφκελν απηφ 

εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ήδε εθθξεκνχλ ήδε ελψπηνλ ηνπ Β΄ αλαθξηηή 

Ξξσηνδηθψλ Θνξίλζνπ, (ΑΒΚ Ε19/232) θαηφπηλ αζθήζεσο πνηληθήο δίσμεο απφ ηελ θ. 

Δηζαγγειέα Ξξσηνδηθψλ Θνξίλζνπ θαηά παληφο ππεπζχλνπ δχν (2) δηθνγξαθίεο κε 

ζηνηρεία ζην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην γηα αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεγνχκελε 

αίηεζε εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 106 Β΄, ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ 

Θνξίλζνπ θαη εθδφζεθε ε κε αξηζκφ 20/2017 απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ 

Θνξίλζνπ, ε νπνία πξνέβε ζε κεγάιν «θνχξεκα» ησλ νθεηιψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ακθηζβεηνχκελα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ βηβιίσλ ηεο Θνηλνπξαμίαο. 

 

ΙΙΙ.-ΤΜΠΔΡΑΜΑ. 

 

Ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ, πποκύπηοςν ηα εξήρ: 

 

Α) Ζ απνδνρή ηεο αίηεζεο γηα ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ησλ αηηνπζψλ 

«ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ» - «ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ»,  

απνζησπψληαο ηηο ζε βάξνο ηνπο ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ηεο «ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ Ν.Ρ.Α.» βιάπηεη αλεπαλφξζσηα ηα ζπκθέξνληά ηεο 

ηειεπηαίαο σο πηζησηή ησλ πξψησλ. 

 

Β) Απψηεξνο θίλδπλνο είλαη λα ζεσξεζεί ε πξνο επηθχξσζε ηεζείζα ζπκθσλία 

εμπγίαλζεο σο απνηέιεζκα δφινπ κεηαμχ ηεο «ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ 

ΙΝΡΟΑΘΗΝ Ν.Ρ.Α.» θαη «ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ» νκνχ κεηά ηεο 

«ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ». 

 

ςνεπώρ, αρ δηλώνοςμε όηι: 

 

Α) Ζ Γεκνηηθή Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΙΝΡΟΑΘΗΝ 

ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ» ζα πξέπεη άλεπ άιινπ ηηλφο λα αζθήζεη θχξηα παξέκβαζε 

ζηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ησλ «ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΙΑΚΞ ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ» - «ΘΙΑΚΞ 

ΝΡΔΙ ΙΝΡΟΑΘΗ ΑΔ»,  γηα ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη’ άξζξν 106Α, ζηελ νπνία ζα 

πξνβάιεη ηεο σο άλσ βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θαη ζα δηαιακβάλεη αίηεκα 

απφξξηςεο ηεο αηηήζεσο.  
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Β) Ζ κε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο «ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΙΝΡΟΑΘΗΝ ΑΛΩΛΚΖΠ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΡΑ» ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα. Παο θαινχκε ινηπφλ λα κελ πξνβείηε ζε 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή παξάιεηςε πνπ αληηβαίλεη ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο άιισο 

Παο δειψλνπκε φηη ζα πξνβνχκε αηνκηθά εκείο ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθπιάμνπκε ηα ζπκθέξνληα ηεο «ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΙΝΡΟΑΘΗΝ ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

ΝΡΑ» θαη λα κελ ππέρνπκε ζην κέιινλ θακία πνηληθή επζχλε απφ ηελ παξάιεηςε ηεο 

πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο. 

 

 

Λοςηπάκι, 02 Αππιλίος 2021 

Οι δηλούνηερ 

 


