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ΑΙΣΗΗ 

 

Γεκεηξίνπ Βαζηιείνπ ηνπ ππξίδσλνο, ηαηξνύ, δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ 

ηνπ δήκνπ Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο – Αγίσλ Θενδώξσλ, θαηνίθνπ 

Πεξαρώξαο Λνπηξαθίνπ, (Α.Φ.Μ. 016193740),  ηει. 6944560966, e-

mail:mrdv@dvsc.gr 

ΠΡΟ 

• Σνλ Γήκν Λνπηξαθίνπ -  Πεξαρώξαο – Αγίσλ Θενδώξσλ, πνπ 

εδξεύεη ζην Λνπηξάθη, λόκηκα εθπξνζσπνύκελν.  

• Σελ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΟΣΑ Α.Δ., λόκηκα 

εθπξνζσπνύκελε, πνπ εδξεύεη ζην Λνπηξάθη. 

…………..----…………… 

1.- Με ην από 28-4-1994 Ηδησηηθό πκθσλεηηθό πνπ δεκνζηεύζεθε ζην 

γξαθείν εηαηξεηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ κε αξηζκό 219/23-6-1995 

ζπλεζηήζε ε Κνηλνπξαμία πνπ εθκεηαιιεύεηαη ην ζπγθξόηεκα ηνπ 

Καδίλν Λνπηξαθίνπ έθηνηε θαη κέρξη ζήκεξα. 

2.- Με ην κε αξηζκό 1/24-11-1995 πξαθηηθό ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Καδίλν ζην  νπνίν παξέζηεζαλ νη: α) 

YIGAL ZILKHA, β) FREDY ROBINSON, γ) YAIR KARNY, δ) 

NISAN KHAKSHOURI, ε) MOSHE BUBLIL, ζη) ANTONY 

SARACINE,  ε) ΠΑΤΛΟ ΠΑΝΣΔΛΔΩΝ, ζ) ΗΩΑΝΝΖ ΜΗΥΑ θαη η) 

ν ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΠΑΝΣΔΛΔΩΝ απεθάζηζαλ νκόθσλα θαηόπηλ 

εηζήγεζεο ηνπ Anthony Saracine όηη «όιε ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο 

Κνηλνπξαμίαο αλαηίζεηαη ζηελ CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.  θαη σο εθ 

ηνύηνπ όιεο νη ινγηζηηθέο πξάμεηο θαη εγγξαθέο ζα γίλνληαη ζηα βηβιία 



ηεο CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Δ.  ε νπνία ζα είλαη ε 

κόλε θαη απνθιεηζηηθή ππεύζπλε έλαληη ηξίηωλ από θάζε ζπλαιιαγή 

θαη αηηία, ηεο δε πξώηεο ηωλ θνηλνπξαθηνύληωλ Α.Σ.Δ.Κ.Λ. Α.Δ. 

νπδεκίαο επζύλεο ερνύζεο έλαληη ηξίηωλ». 

3.- Ζ Κνηλνπξαμία ηνπ Καδίλν Λνπηξαθίνπ από ην έηνο 2010  έρεη 

δεκηνγόλεο ρξήζεηο δεθάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξώ κέρξη ζήκεξα, κεηά 

κάιηζηα θαη ηελ έθδνζε ηεο  κε αξηζκό 830/2020 απόθαζε ηνπ .Σ.Δ. 

4.- Ήδε αλαγγέιζεθε θαη δειώζεθε επηζήκσο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2020 όηη ε 

Comer group αγόξαζε όιεο ηηο κεηνρέο ησλ   κεηόρσλ ηεο CLUB 

HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Δ ησλ θ.θ. Moshe Bublil  θαη Yigal 

Zilkha, νη νπνίνη έρνπλ θαη απηνηειή επζύλε γηα ηελ εμόθιεζε ησλ 

ρξεώλ ηεο Κνηλνπξαμίαο, ζηελ νπνίαλ ε άλσ Α.Δ. κεηέρεη κε κεξίδην 

84% ζηελ Κνηλνπξαμία ηνπ Καδίλν Λνπηξαθίνπ.  

Οη αδειθνί Comer έθαλαλ θαη πξνζσπηθέο δειώζεηο επ’ απηνύ θαη 

αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε θαη αηνκηθά σο απνθιεηζηηθνί κέηνρνη ηεο 

CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Δ,  εθαξκόδνληαο ην άλσ 

πξαθηηθό ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Καδίλν Λνπηξαθίνπ, λα εμνθιήζνπλ 

όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πξνο ηξίηνπο (Α.Α.Γ.Δ., Δ.Φ.Κ.Α. θιπ) άκεζα, 

σο εδήισζαλ. 

Άιισζηε , ε   CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Δ , ζπκκεηέρεη 

θαηά 84% ζην θεθάιαην ηεο  Κνηλνπξαμίαο ηνπ Καδίλν Λνπηξαθίνπ θαη 

έρεη θαηαζηεί νκόξξπζκν κέινο θαη επηπξνζζέησο ζπκκεηέρεη κε 

πνζνζηό 90% ησλ κεηόρσλ ζηελ   ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ηνπ θαδίλν 

Βειηγξαδίνπ Grand Casino d.o.o., ην νπνίν θαδίλν Βειηγξαδίνπ είλαη έλα 

από ηα πην ζεκαληηθά θαδίλν ηεο Δπξώπεο κεγάιεο εκπνξηθήο αμίαο.  

Ζ Comer group θαη νη αδειθνί Comer   αλαθνίλσζαλ δηα ηνπ 

εθπξνζώπνπ ηνπο ζηνπο αξρεγνύο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ ηελ 27-8-



2020 όηη ζα εθαξκόζνπλ όιεο ηηο πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο από 24-11-1995 άλσ απόθαζεο ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ θαδίλν Λνπηξαθίνπ θαη 

νη λένη κέηνρνη εγγπόληαη ηελ εμπγίαλζε ηνπ Καδίλν Λνπηξαθίνπ – 

εθαξκόδνληαο ηηο άλσ ζπκθσλίεο (πιεξσκή νθεηιώλ πξνο ΑΑΓΔ θαη 

ΔΦΚΑ θπξίσο). 

Μεηά από απηά: 

Θα πξέπεη  ε  Comer group (ε λνκηθή νληόηεηα πνπ απέθηεζε   ην 100% 

ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο Club Hotel Loutraki ΑΔ), νη αδειθνί Comer 

(λένη ΜΔΓΑΛΟΔΠΔΝΓΤΣΔ, δηεζλνύο εκβέιεηαο) ππνζρόκελνη ηελ 

αλάπηπμε θαη όρη ηνλ δηακειηζκό ηνπ θαδίλν Λνπηξαθίνπ) θαη νη 

Moshe Bublil  θαη Yigal Zilkha πνπ εγγπήζεθαλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ θαη είλαη όινη ηνπο αζηηθά ππεύζπλνη θαη ππόρξενη,  πξέπεη λα 

πξνβνύλ άκεζα ζε εμόθιεζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο Κνηλνπξαμίαο 

ηνπ Καδίλν Λνπηξαθίνπ πξνο Α.Α.Γ.Δ., Δ.Φ.Κ.Α. θιπ. 

Μεηά ηελ εμόθιεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ πνπ ζα έπξεπε ήδε λα 

είραλ πξάμεη, ζα πξέπεη λα επαλαζρεδηαζηεί ην επελδπηηθό πξόγξακκα 

ηεο θαηαζθεπήο Μαξίλαο Λνπηξαθίνπ   κε λέα ζπκπιεξσκαηηθή Μειέηε, 

πξνζαξκνζκέλε ζηελ ζρεηηθή απόθαζε ηνπ ηΔ, έηζη ώζηε λα κελ 

ζίγεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ παξαθείκελνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ (Γίνιθνο). 

Αληί όκσο λα γίλνπλ απηά ,  ζηηο 26-10-2020 θαηαηέζεθε ζην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Κνξίλζνπ, (δηαδηθαζία αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ) αίηεζε γηα 

ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ θαη’ άξζ. 106 α παξ. 6 Ν 3588/2007 όπσο 

ηζρύεη κε ηνλ Ν. 4446/2016, ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Καδίλν Λνπηξαθίνπ, 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΟΣΑ Α.Δ. - CLUB HOTEL LOUTRAKI 

CASINO Α.Δ. θαη ηεο CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Δ. 



Δλ ζπλερεία ζηηο 29-10-2020 θαηαηέζεθε λέα αίηεζε ζην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Κνξίλζνπ, (δηαδηθαζία αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ) αίηεζε γηα 

ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ θαη’ άξζ. 106 α παξ. 6 Ν 3588/2007 όπσο 

ηζρύεη κε ηνλ Ν. 4446/2016, κόλνλ γηα ηελ Κνηλνπξαμία Καδίλν 

Λνπηξαθίνπ θαη ηελ CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Δ.  

Αληί  λα θαηαβάινπλ, όπσο έρνπλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε, ηα 

εθαηνκκύξηα ησλ ρξεώλ ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Καδίλν Λνπηξαθίνπ 

άκεζα, δήηεζαλ εθ λένπ, γηα ηξίηε θνξά κε ηελ πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ  άξζ. 106 α παξ. 6 Ν 3588/2007 όπσο ηζρύεη κε ηνλ Ν. 

4446/2016 ηελ πξνζηαζία ηνπο από ηνπο πηζησηέο ηνπο. 

- Γελ είραλ εθαξκόζεη ην δηαηαθηηθό ηεο κε αξηζκό 13/2014 απνθάζεσο 

ηνπ Πνιπκεινύο  Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ θαη ελ ζπλερεία ην δηαηαθηηθό 

ηεο κε αξηζκό 20 /2017 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο  Πξσηνδηθείνπ 

Κνξίλζνπ κε ηελ νπνία ππήρζε ε θνηλνπξαμία ζην λόκν πεξί εμπγίαλζεο 

(ζρεηηθό θαη ην από 6/5/2004 πηζηνπνηεηηθό ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ 

νξθσηνύ ινγηζηή ηεο DELLOIT θαη ην από 30/9/2005 κε αξηζ. 

πξαθηηθνύ 15 απόθαζε ηεο ΑΣΔΚΛ Λνπηξαθίνπ, ήδε, κεηνλνκαζζείζα 

ζε ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΟΣΑ Α.Δ., βάζεη ησλ νπνίσλ 

εθθξεκεί ελώπηνλ αξκόδην αλαθξηηή Κνξίλζνπ πνηληθή δηθνγξαθία ΑΒΜ 

Ε/232 πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηνπο ιόγνπο κε εθαξκνγήο ηεο κε αξηζκό 20 

/2017 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο  Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ).  

Οη αλσηέξσ απνθάζεηο δελ εθαξκόζηεθαλ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ε 

ΑΔΓΔ θαη ν ΔΦΚΑ επαλαβεβαίσζαλ ηηο νθεηιέο πνπ κε ηηο απνθάζεηο 

απηέο "θνπξεύηεθαλ" ζε βάξνο ηεο ΑΑΓΔ θαη ηνπ ΔΦΚΑ θπξίσο.   

- Ήδε, δε, απεξξίθζε από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Κνξίλζνπ 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ δηαδηθαζία αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ - ην αίηεκα ηεο 

θνηλνπξαμίαο ην θαδίλν Λνπηξαθίνπ θαη ηεο Club Hotel Loutraki Α.Δ. γηα 



παξάηαζε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 53 παξάγξαθνο 2 λ. 47 

38/2020 κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, κε ζπλέπεηα λα 

κελ ππάξρεη αλαζηνιή εθηειέζεσο ησλ νθεηιώλ ησλ αλσηέξσ  πξνο  ηελ 

αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 

όισλ ησλ δαλεηζηώλ θιπ. θαη λα επηηξέπεηαη εθηέιεζε ζε βάξνο ηεο 

πεξηνπζίαο ησλ αλσηέξσ. 

  Καηόπηλ ηνύησλ, ζα πξέπεη ν Γήκνο Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο – Αγίσλ 

Θενδώξσλ θαη ε ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΟΣΑ Α.Δ. λα 

επηδηώμνπλ άκεζα ηελ πιεξσκή ησλ σο άλσ νθεηιώλ γηα πξνζηαζία ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη Γεκνηηθνύ ζπκθέξνληνο, θαζόζνλ επζύλεηαη θαη ε 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΟΣΑ Α.Δ., σο νκόξξπζκν κέινο 

αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ γηα ηηο νθεηιέο απηέο πξνο  ηελ ΑΔΓΔ 

θαη ηνλ ΔΦΚΑ θιπ. 

ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

• Πξέπεη λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ε ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 

Α.Δ. θαη ν Γήκνο Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο – Αγίσλ Θενδώξσλ 

ηελ εθαξκνγή ησλ άλσ ζπκβάζεσλ –πιεξσκώλ πξνο ΑΔΓΔ θαη ν 

ΔΦΚΑ. 

• Πξέπεη λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ε ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 

Α.Δ. θαη ν Γήκνο Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο – Αγίσλ Θενδώξσλ 

θαη λα ηνπο θαηαβάινπλ ην πνζό ησλ 2.831.611,38€ λνκηκόηνθα 

ζύκθσλα κε ηελ κε αξζ. 361/2019 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο 

Δθεηείνπ Ναππιίνπ πνπ επηδηθάζηεθε ζηνπο αλσηέξσ ΑΔΓΔ θαη ν 

ΔΦΚΑ θαη δηθαζηηθή δαπάλε 201.000€. 

• Πξέπεη λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ε ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 

Α.Δ. θαη ν Γήκνο Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο – Αγίσλ Θενδώξσλ 

λα ιάβνπλ ην ειάρηζην εγγπεκέλν πνζό 1.000.000$ εηεζίσο ζε 



αληηζηνηρία ζε επξώ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 10  ηειεπηαία έηε, όπσο 

πξνβιέπεη ην 28/4/1994 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό - θαηαζηαηηθό 

ζπζηάζεσο ηεο άλσ θνηλνπξαμίαο ηνπ θαδίλν Λνπηξαθίνπ. 

• Να εθηειέζεη ε επελδύηξηα εηαηξεία ην επελδπηηθό πξόγξακκα πνπ 

πξνβιέπεη ην άλσ θαηαζηαηηθό ηεο Κνηλνπξαμίαο Καδίλν 

Λνπηξαθίνπ. 

ΚΑΛΩ όπωο 

Δληόο 20 εκεξώλ από ηελ επίδνζή ηεο Παξνύζεο ηνλ Γήκν Λνπηξαθίνπ 

–Πεξαρώξαο- Αγίσλ Θενδώξσλ, όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη, θαζώο θαη 

ηελ εηαηξεία ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΟΣΑ Α.Δ., λα πξνβνύλ ζε 

όια ηα αλαγθαία δηθαζηηθά κέηξα θαη κέζα θαηά ηεο Club Hotel Loutraki 

ΑΔ, ηεο    Comer group, θαζώο θαη όζσλ αηνκηθά επζύλνληαη σο 

νκόξξπζκα κέιε θαη εγγπεηέο λα θαηαβάινπλ ηηο άλσ ππνρξεώζεηο ηνπο. 

Παξεξρνκέλεο ηεο άλσ πξνζεζκίαο ζα κεηέιζσ ηα λόκηκα, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ Γεκνζίνπ – Γεκνηηθνύ πκθέξνληνο θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Καδίλν Λνπηξαθίνπ. 

Με ηελ επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηόο κνπ αξκόδηνο δηθαζηηθόο 

επηκειεηήο λα επηδώζεη λόκηκα ηελ παξνύζα πξνο εθείλνπο πνπ 

απεπζύλεηαη, γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο.- 

Λνπηξάθη 26/9/2022 

Ο Αηηώλ 

 

(Γεκήηξηνο Βαζηιείνπ) 

 



Κνηλνπνίεζε:  Πίλαθαο Απνδεθηώλ 


